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Messualue
Hallit 11-15, 27, paviljonki 36

Massiivipuuntyöstö, koneet ja
laitteet
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Pintakäsittely
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Sahateollisuus
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Energiaa puusta
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Koneiden komponentit ja automaatiotekniikka

Ulkoalue/FG, paviljongit 32,
33, 35

Metsäteollisuus
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Messujen
aukioloajat
27. - 31.5.2019 klo 9.00–18.00

Projecta Oy on
mukana LIGNA
2019 -messuilla
yhteistyökumppaneiden osastoilla
Messujen ehdottomasti suurimpia nähtävyyksiä on Homag
City hallissa 14, jossa esillä yhteensä 50 konetta sekä kokonainen Batch size 1 -tehdas.
Edustuksemme on mukana
messuilla ja yhteystietomme
löydät pokkarin takakannesta!
Toivotamme teille antoisia
messuja!
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HOMAG tarjoaa ratkaisut kaiken
kokoisille puuntyöstöalan toimijoille
LIGNA 2019 messuilla HOMAG täyttää hallin 14 puuntyöstökoneilla, -ohjelmistoilla ja teknisillä innovaatioilla. Yli 5000 neliön
messuosastoilta löytyy ratkaisut niin pienille kuin suurillekin
toimijoille. Tänä vuonna massiivipuutyöstöön löytyy paljon
uutuuksia, joita täydentää kaikki talopakettiautomaatioratkaisut. Lisäksi WEINMANN esittelee uusimmat koneteknologiat
talonrakennusteollisuudelle.
Messuosaston ydin on HOMAG:in innovaatiokeskus, jossa vierailijat voivat nähdä tulevaisuuden huonekaluja ja niiden rakentamiseen vaadittavia teknologioita.
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Hallit
13+14
HOMAG Groupin legendaarinen
Homag City on tänä vuonna
nähtävillä kahdessa hallissa
Hallissa 13 on esillä Weinmannin uudet ratkaisut talonrakennusteollisuudelle.
Hallissa 14 on esillä 50 konetta, mm.:
•
integroitu solu -konsepti monen kokoisille ja tyyppisille
yrityksille
•
batch size 1 -tehokas toimintakonsepti
•
hionta-, maalaus- ja laminointiteknologian uudet ja optimoidut ratkaisut
•
yksittäiset koneet (reunalistoitus-, CNC-, hionta- ja levynpaloittelukoneet)
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SPRAY COATING:
laajempi tuotevalikoima märkäpinnoitukseen
HOMAG esittelee uutta tekniikkaa ja ominaisuuksia kaikilla
pintakäsittelyn osa-alueilla ja tarjoaa käyttäjille uusia menetelmiä laadukkaiden tuotteiden valmistamiseksi ergonomisesti,
älykkäästi ja tehokkaasti.
Messuilta löytyy koneet pinnan ja profiilin ruiskupäällystykseen, hiontokoneet eri tehokkuusluokissa, massiivipuun profilointikoneet ja viimeisimmät uutuudet laminoinnin alalla.
HOMAG on myös edustettuna Makorin osastolla. HOMAG on
viimeisten kahden vuoden aikana ollut tiiviissä yhteistyössä
Italian maalausjärjestelmän asiantuntijan kanssa.
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MOULDTEQ M-300 höylä
HOMAG esittelee messuilla älykkäitä automaatioratkaisuja,
jotka mahdollistavat höyläkoneiden yhdistämisen muihin tuotantovaiheisiin, optimoimalla tuotantoprosesseja.
MOULDTEQ M-300 höylä sopii moneen erityyppiseen työhön;
puusepänverstaisiin, ikkuna- ja oviteollisuuteen sekä listähöyläksi

Nyt MPS2+ magneettitallajärjestelmä saatavissa W-300 mallisarjasta ylöspäin.

Hionta
SANDTEQ-hiomakoneet tarjoavat myös teknisiä ominaisuuksia,
joiden avulla ne pystyvät täyttämään tulevaisuuden vaatimukset ja siirtymään vaivattomasti digitoituun maailmaan.
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Maailmanlaajuinen uutuus
CENTATEQ N-600
Tällä yhdellä koneella teet kaiken muun paitsi listoituksen. Tule
näkemään ja kokemaan uusi homag Centateq N-600
CENTATEQ N-600 nestaava CNC paloittelee ja poraa työkappaleet – jopa 5-akselisella tekniikalla, miten vain haluat – tarjoamme jopa option helojen asentamiseen samalla koneella. Lignassa Homag esittelee tämän prosessin Cabineo-porausyksiköllä ja
uudella Cabineo-syöttöjärjestelmällä.
Tämän lisäksi valmiit kappaleet tullaan lavaamaan robotilla
seuraavaa vaihtetta varten. Näin ollen solu kykenee toimimaan
täysin automaattisesti. Tule tutustumaan tähän uutuuteen
Homag Cityyn, halli 14!
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TUPLASTI PÖYTÄÄ,
TUPLASTI JOUSTOA

CNC-työstökeskusten
CENTATEQ T-300 -sarja
Uusi CNC-työstökeskus CENTATEQ T-300 on optimaalinen kumppani niin kalusteiden, huonekalujen, messukalusteiden sekä
asuntoauto ja -vaunujen rakentajienkin tarpeisiin. Sen suorituskyky on omaa luokkaansa: koneessa on neljä työkenttää, kolme
käyttötapaa (synkroninen, riippumaton ja liitetty) kahdella sisäkkäinsijoittelun mahdollistavalla pöydällä ja vain yksi ohjaus,
joten sen käyttämiseen tarvitaan vain yksi työntekijä. Konsepti
vaatii vain 64 m² lattiatilaa. Siinä on kaksi jyrsinkaraa, kaksi
täysin varusteltua porausyksikköä ja kaksi työkalunvaihtojärjestelmää yhdistettynä uusimpaan turvallisuus- ja käyttötekniikkaan. Käyttäjällä on käytössään työkenttä, jonka koko on
yhteensä 1 550 x 6 400 mm. Molempia pöytiä voi käyttää myös
yksin vuorottaisessa käytössä. CENTATEQ T-300 -yksikköön voi
asentaa myös 5-akselisen karan.
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UUSI
MONIKÄYTTÖINEN
CNC-YKSIKKÖ:
TILAN JA TEHON
TÄYDELLINEN
TASAPAINO

CENTATEQ P-210
Uuden CENTATEQ P-210 -CNC-mallisarjan toimintaa esitellään
ensimmäisen kerran LIGNA-messuilla.
Huomionarvoista siinä on tälle teholuokalle varsin epätyypilliset ominaisuudet: molemminpuolisen käytön mahdollistava
portaalirakenne, porausyksikön ja jyrsinkaran erottaminen
kahdelle toisistaan riippumattomalle Z-akselille, dynaaminen
kenttäjako vuorottaiskäyttöä varten ja 2-piirinen alipainejärjestelmä kaksoishuulitekniikalla portaatonta kiinnitysvälineen
säätöä varten. CENTATEQ P-210 voidaan varustaa jopa 24 työkalunvaihtopaikalla ja enintään 21 pystysuuntaisella ja 10 vaakasuuntaisella porankaralla, joissa on patentoitu karalukitus.
Jopa liimaus on mahdollista saman tien. Tämä CENTATEQ-malli
ei juurikaan tarvitse pienempää sisarmalliaan P-110:tä suurempaa lattia-alaa ja on käytettävissä kolmelta sivulta.
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CNC-MUOTOLISTOITUKSEN
UUSI SUUNNANNÄYTTÄJÄ

Liimausyksikkö
POWEREDGE PRO DUO
Uutta muoto-osien liimauksessa: Uusi liimausyksikkö
powerEdge Pro Duo esitellään ensi kertaa LIGNAmessuilla.
Tämä kone vastaa kaikkiin huonekaluvalmistajien tämän hetkisiin ja tuleviin haasteisiin. Tekniikka: määritetty ja ohjattava
parametri muodon jokaisessa pisteessä. Tulos: täydellinen
reunan laatu. Tällä uudella listoitusyksiköllä on mahdollista
tehdä perinteistä listoitusta ja 0-saumaa samaan komponenttiin ilman yksikön vaihtoa.
Koko yksikön ohjausta ja tekniikkaa on parannettu edeltäjään
nähden, joten liimasauman laatu perinteisellä saumalla on huomattavasti parempi. Liiman lämpötila on vakioitu samoin kuin
puristuspaine, jolla lista kiinnitetään levyyn.
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JOUSTAVAMPI:
UUSI RAKENNE,
ENEMMÄN
YKSIKKÖJÄ

EDGETEQ S-500 automaattinen
vaihto Eva, Pur ja Airtec
Laajempi varustelu tuo enemmän joustavuutta reunalistoitukseen. Edgeteq S-500 on varustettu Airtec-yksiköllä tuottamaan
nolla-saumaa. Samassa koneessa on mahdollista käyttää myös
PUR- ja EVA-liimoitusta. Laajempi varustelu tuo enemmän
joustavuutta reunojen liimaamiseen. LIGNA-messuista lähtien
koneet voidaan varustaa myös monitasoisella MS40-jyrsinyksiköllä, monitoimisella MF60-Servotrim-muotojyrsinyksiköllä,
BF40-viimeistelyjyrsinyksiköllä ja monitasoisella MZ40-sikliyksiköllä. Tätä tarjoaa uusi EDGETEQ S-500 -mallisarja, jonka
syöttönopeudet ovat 20 ja 25 m/min.
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TEHOKASTA
LISTOITUSTA
SARJAKOOSSA 1

EDGETEQ S-800
PROFILINE -sarja
Uusi yksipuolinen EDGETEQ S-800 profi Line -mallisarja on suorituskykyinen ja soveltuu erinomaisesti tilausvalmistukseen. Se
on leveydestä riippumaton ja siksi erittäin joustava käytössä.
Uuden työkappaleen syöttöjärjestelmän ansiosta saavutetaan
jopa 35 m/ min syöttönopeus ja suuri tuotantokapasiteetti.
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EDGETEQ S-240 on
piensarjalaisten uusi kuningas!
EDGETEQ S-240, malli 1240. Se tarjoaa laajan valikoiman automatisointeja, esimerkiksi puristusvyöhykkeessä, katkaisuyksikössä, tasausjyrsinyksikössä ja kaksimoottorisessa muotojyrsinyksikössä. Tämä yksinkertaistaa asetteiden tekoa ja lyhentää
siihen kuluvaa aikaa. Yksikön automaattiset toiminnot hoitavat
yksilölliset mukautukset nopeasti ja tehokkaasti. Sillä voidaan
myös työstää kaikenlaisia liimoja, myös PUR-liimoja. Tätä varten käytetään laitteen päällä sijaitsevaa QA65N-liimausjärjestelmää, joka on helppo puhdistaa ja tyhjentää.
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BATCH SIZE 1 -leikkausprosessit
Digitaaliset ratkaisut ovat tänäkin vuonna suuressa roolissa
Ligna 2019 messuilla. Batch size 1 -tuotantoprosessi havainnollistaa komponenttien keskenäistä verkottumista.
LIGNA 2019 messuilla on uusi SAWTEQ B-300 flexTec-saha
versiona, jossa on nostopöydän syöttö. Sahaa voidaan käyttää
manuaalisesti tavalliseen tapaan, mutta integroidun robotin
ansiosta on myös mahdollista toteuttaa täysin automatisoitu
Batch Size 1 -leikkaus prosessi.
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”ASKEL ASKELEELTA
TUOTANTO
DIGITAALISESTI
HALTUUN”

HOMAG-ohjelmistot
Homag esittelee Ligna-messuilla uuden tavan ottaa jokainen
tuotanto digitaalisesti haltuun. Tuotannon työlista ja tiedot
ovat osittain käytettävissä koneenkäyttäjille digitaalisessa
muodossa.
Tämä aiheuttaa mm. seuraavanlaisia haasteita:
•
Miten eri järjestelmistä saatava tieto käsitellään?
•
Onko mahdollista hallinnoida reunanauhojen varastoa?
•
Miten voimme tehdä uusia tilauksia nopeasti järjestelmään?
•
Miten voimme varmistaa, että kaikki työkappaleet on
valmistettu?
•
Miten digitaalista tietoa voidaan hyödyntää?
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TULE TUTUSTUMAAN HOMAGIN OSASTOLLE MITEN NÄMÄ
OHJELMAT TEHOSTAVAT TUOTANTOASI:
woodCADCAM-suunnitteluohjelmisto
woodCADCAM-ohjelmisto on helppo ja nopea kalustesuunnitteluohjelma. Samalla ohjelmalla luodaan työlistat, materiaalilistat, räjäytyskuvat, helat, myyntikuvat ja jopa listoitustiedot ja
CNC-työstöt.
productionManager (digitaalinen työkansio) ja datan syöttö
Kaikki tieto voidaan tuoda helposti woodCADCAM ohjelmistosta digitaaliseen työkansioon. Kansiota voidaan hallinnoida
vaikka älypuhelimella tai tabletilla joka hetki. Koneenkäyttäjä
saa läpinäkyvän kuvan tuotannon tilasta ja pystyy reagoimaan
nopeasti.
productionAssist Edge (listoitusavustaja)
Listoitusavustaja-ohjelmisto hallinnoi listoitusmateriaalivarastoa. Koneenkäyttäjä valitsee listoitettavat työkappaleet ja
järjestelmä laskee tarvittavan määrän materiaalia kyseiselle
listalle tai listoille. Tämä nopeuttaa listoituskoneen käyttöä
sekä helpottaa materiaalin hallintaa.
productionAssist Sorting (lajitteluavustaja)
Lajitteluavustajan käyttö vaatii omia erikoishyllyjä. Koneenkäyttäjä lukee työkappaleen viivakoodin ja saa paikkatiedon
johon työkappale sijoitetaan. Etuna on yksinkertainen, nopea ja
turvallinen prosessi.
productionAssist assembly (koontiavustaja)
Koontiavustaja näyttää räjäytys- ja osapiirustukset 3D muodossa. Kaikki mahdollinen kokoamiseen liittyvä tieto on aina heti
saatavilla!
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VALTAVA
HARPPAUS
ERISTÄMISEN
SARALLA

Monitoimisilta
WALLTEQ M-380 INSUFILL
Automatisoidun elementtivalmistuksen pullonkaulana oli
pitkään eristeiden asentaminen. Integroidulla puhalluslevyllä
varustetun WEINMANNin WALLTEQ M-380 insuFill -monitoimisillan ansiosta se on kuitenkin menneen talven lumia.
Käytännön hyödyt:
•
tasaisesti ja todistettavasti korkealaatuinen eristys
•
eristysmateriaalin joustava valinta
•
ergonominen työnkulku ja huomattavasti vähemmän pölyä
•
vähemmän kustannuksia varastonpitoon ja eristemateriaalin käsittelyyn
•
huomattavat materiaalisäästöt, koska materiaalia menee
vähemmän hukkaan.

19

WEINMANN - automatisaatio
talonrakennuksessa
Täysautomaattisissa tuotantolinjoissa yhdistyvät nykyään
valmistalojen rakentamisprosessin kaikki vaiheet runkorakenteiden valmistuksesta elementteihin ja viimeistelyyn. Tämä on
mahdollista integroitujen robottien ansiosta. Ne automatisoivat
koko materiaalinkäsittelyn. Näin koko prosessi raakaosien panostuksesta valmiiden elementtien lastaukseen hoituu täysin
automaattisesti.
Robottien tehtävät:
•
raskaiden rakenneosien nostaminen
•
pilarien asentaminen runkorakenteen valmistuksessa
•
pilarien poistaminen noutoasemasta ja asettaminen runkorakenteeseen
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Tarkistuspyörösahojen kuningas
ALTENDORF
Altendorf-konserni esittelee messuilla uusimmat innovaationsa.
Tänä vuonna teemana on työturvallisuuden parantaminen ja
digitalisaatio. Altendorf-konsernin tuotekehitys tulee painottumaan tulevina vuosina digitalisaatioon, joka yhdistää koneeet,
niihin liittyvät laitteet, materiaalivarastot, ostotoiminnan jne.

Halli
12
Osasto
D16
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Halli
27
Osasto
D04
STÖRI MANTEL
Störi Mantel esittelee osastollaan uutuuksiaan. Näistä tärkein
on korkean kapasiteetin kuormalavojen tuotantolinjan SMHC:n
esittely.

LUE LISÄÄ:
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LEADERMAC
- raskaan sarjan höyläkoneet
Leadermacin valmistamat höylät edustavat alansa viimeisintä
teknologiaa. Projecta on toimittanut Suomeen ja Viroon jo yli 120
Leadermacin höylää kaikissa kokoluokissa, ja Projecta on Leadermacin ainoa virallinen edustaja sekä Suomessa että Virossa.
Leadermacin osastolla pääset tutustumaan LMC Speedmac
-sarjan raskaan käytön höyläkoneisiin.

Halli
27
Osasto
F12
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Halli
13
Osasto
F41

ROBLAND peruskoneet
Roblandin osastolta löydät peruskoneet ja uudet Z-sarjan sahat
(Z300, Z400, Z500).
Uusien koneiden lisäksi ROBLAND esittelee osastollaan
BM3000 CNC-poraa.
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Halli
12
Osasto
D04
BECK/HOKUBEMA -vannesahat
Luotettavat vannesahat puusepille sekä opetuskäyttöön löytyvät Hokubenan osastolta. Beck / HOKUBEMA Maschinenbau
GmbH on eteläsaksalainen puuntyöstökoneiden ja erikoispuristimien sekä nostopöytien ja mittaratojen valmistaja, jolla on yli
50 vuoden perinteet saksalaisesta koneenrakennuksesta.
Projecta on tuonut maahan noin 50 vuotta NRA vannesahoja
ja niitä onkin maassamme päivittäisessä käytössä lähes 2000
kappaletta. Tehdas valmistaa vannesahoja myös asiakkaan
erikoistoivomusten mukaan.
Ensimmäiset manuaaliset katkaisusahat olemme toimittaneet
vuonna 2000 ja niitä on käytössä Suomessa yli 100 kpl.
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HOFMANN -höylät ja jyrsinkoneet
Saksalainen Hofmann Maschinenfabrik GmbH on valmistanut
koneita sarjatuotannossa aina vuodesta 1919 lähtien.
Hofmann-koneiden rungot valmistetaan pitkäkestoisesta ja
lähes värähtelyvapaasta harmaavalusta, mikä takaa koneelle
pitkän käyttöiän. Myös kaikki muut koneen mekaaniset sekä
elektroniset osat ovat taattua saksalaista laatua.

Halli
12
Osasto
B21

26

ILLALLISKUTSU

Projecta Abend
asiakasillallinen
tiistai 29.5. tai torstaina 30.5.
klo 19.30

Ständige Vertretung

Ilmoittaudu mukaan:

Rheinland - Hannover
Friedrichswall 10
30159 Hannover
Tel.: 05 11/21 38 69-0

support@projecta.fi
020 771 3368
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EDUSTUKSEMME MESSUILLA
Päämies

Tuotteet

Halli

Osasto

Altendorf

Tarkistuspyörösahat

12

D16

Beck/Hokubema

Katkaisusahat, työpöydät,
puristimet, vannesahat

12

D04

Coral

Lastuimurit,
purunpoistojärjestelmät

12

B70

Graule

Sahat

13

A34

Harwi

Sahat

12

A16

Hofmann

Höylät, alajyrsimet

12

D21

Homag Group

CNC-työstökeskukset,
reunalistoituskoneet, pakkausautomaatio, ohjelmistot

14

Houfek

Hiomakoneet, peruskoneet

11

D69

Höfer

Puristinratkaisut

12

B24

Leadermac

Höyläkoneet

27

F12

OAV

Puruimurit, vannesahat

13

F20

Reinbold

Briketöinti ja murskaimet

13

E16

Robland

Peruskoneet, CNC-porakoneet

13

E41

Sjöbergs

Höyläpenkit

13

A09

Steton

Puristimet

11

B77

Störi Mantel

Sahat

27

D04

Weinmann

Taloteollisuuden koneet

13

C26

Jouni Häkkänen
+358 20 771 3320

Perttu Lankinen
+358 20 771 3334

Jari Kurikka
+358 20 771 3368

Petri Leivonen
+358 20 771 3325
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+358 20 771 3303
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+358 20 771 3308
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