
YOUR SOLUTIONHöyläkonesarja 
MOULDTEQ M-300

Älykkäästi ohjattu 
Tarkasti profiloitu 
Nelisivuinen työstö 



HOMAG MOULDTEQ M-300 Ominaisuudet

Mouldteq M-300 höyläkoneiden uusi tulevaisuus

MOULDTEQ M-300 vähentää operaattorin manuaalista työtä. Höyläyskone yhdistää 
huippuluokan teknologian luotettavan insinööritaidon kanssa. Näin saat sujuvan operoinnin ja 
maksimaalisen laadun samasta koneistosta ja olet edelläkävijöiden joukossa.

02 Kohokohdat

Helppokäyttöisyys liikuteltavan
ohjauspaneelin kautta

Aksiaalinen säätöalue jopa 75 mm

karaa portaattomalla syöttönopeudella

r/min

Portaaton karanopeus toisesta karasta eteenpäin:

opt imaal iseen työstökappaleen laatuun.

Työstökappaleet mm pituudesta alkaen

Kohokohdat
Joustavuutta portaattoman syöttö- ja karanopeuden ansiosta

Intuitiivinen koneiston operointi powerTouch:n avulla
Nopea karojen asetus proLock karalukitussysteemin kanssa
Vakaa valurautarunko takaa työstötarkkuuden
Voimansiirto, jokaisella karalla on oma moottori

Työkappaleet aina 300 mm 
pituudesta lähtien.

Homag powerTouch –
helppokäyttöisyyttä pitkälle 
tulevaisuuteen.

Käytännöllinen kauko-ohjain haluttujen 
karojen tarkaan ja automaattiseen 
säätöön.



HOMAG MOULDTEQ M-300 Ominaisuudet

Aksiaalinen säätöalue jopa 75 mm

5-8

r/min 

Portaaton karanopeus toisesta karasta eteenpäin:

4.000-8.000
optimaaliseen työstökappaleen laatuun.

Työstökappaleet300 mm pituudesta alkaen

Ominaisuuksia
• Säädettävät syöttönopeudet sekä karojen pyörimisnopeudet tuovat

tuotantoon joustavuutta
• Uusi nykyaikainen ohjauslaite powerTouch
• Nopea asetteenteko proLock työkalukiinnityksen ansiosta
• Vankka valurautarunko takaa tarkat työstöt
• Jokainen kara omalla moottorillaan
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karaa.  Säädettävä syöttönopeus.

Liikuteltava ohjauspaneeli



6 KARAA

IKKUNA- JA OVITEOLLISUUTEEN SEKÄ LISTAHÖYLÄKSI

PIENIIN PUUSEPÄNVERSTAISIIN

HOMAG MOULDTEQ M-300  Sovellukset04

Neljän sivun höyläyksestä profiilintyöstöön
Työkappale kulkee koneen läpi lineaarivasteen ohjaamana. Paininrullat huolehtivat siitä, että kappaleet 
pysyvät paikoillaan pöytää vasten ja erilaisilla terillä hoituvat höyläyksen lisäksi erilaiset profiilityöstöt sekä 
sahaukset.

Sovellukset
5 KARAA



1 Syöttösuunta

2 Vetävät telat

3 Teräksiset yläpaininrullat

4 Höylän karat

5 Kumiset yläpainintelat

7 KARAA

IKKUNA- JA OVITEOLLISUUTEEN SEKÄ LISTAHÖYLÄKSI VAATIVAMPAAN KÄYTTÖÖN

8 KARAA

IKKUNA- JA OVITEOLLISUUTEEN SEKÄ LISTAHÖYLÄKSI VAATIVAMPAAN KÄYTTÖÖN

HOMAG MOULDTEQ M-300  Sovellukset 05
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HOMAG MOULDTEQ M-300 Yksityiskohdat

Helppo ja nopea ProLock työkalukiinnitys Terien radiaaliaseman elektroninen 
näyttö. Sisältää asetusarvon näytön.

Yksityiskohdat
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Yksityiskohdat

Nopea ja helppo työkalunvaihto proLock-lukitusjärjestelmän avulla Teräsasetusten LCD-näyttö, myös 
tavoitearvot

Yksityiskohdat

Pitkäikäinen kovakromattu syöttöpöytä
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Yksityiskohdat

Pneumaattisesti säädettävät yläpuoliset syöttörullat. Optimaalinen puristus 
erilaisille profiileille sekä materiaaleille. 
(vasen kuva; syöttörullat käytössä, oikea kuva; rullat pois käytöstä)

Kumipinnoitteiset (Sh80) yläpaininrullat 
herkille materiaaleille.

Yläpuoliset karat lineaarijohteilla 
takaavat tarkan paikoituksen ja 
erinomaisen työstöjäljen.

Helppokäyttöinen keskusvoiteluasema 
koneen etupuolella.



5 KARAA

7 KARAA

6 KARAA

8 KARAA

Optio – Universaaliyksikkö
Kaikkiin malleihin on mahdollista asentaa universaaliyksikkö viimeiseksi. Yksikkö liikkuu 360° ja tarjoaa 
mahdollisuuden käyttää sitä siellä missä tarvitaan. Jos tuotanto vaatii toistuvaa vaihtelua karakokoonpanojen 
kanssa - tässä ratkaisu.

HOMAG MOULDTEQ M-300 08 Optio ‒ Universaaliyksikkö Lisävarusteet

Uritettu pöytä

Ennen ensimmäistä alavaakakaraa
erikoisprofiilipää leikkaa urat 
työkappaleeseen. Uritettu pöytä on 
paras ratkaisu pitää työkappaleet 
staattisessa työstöasennossa. Näin 
saadaan erittäin tarkka valmis tuote, 
mitä tarvitaan puukomponenttien ja 
kalusteosien tuotannossa. Viimeinen 
kara hioo urat pois työkappaleesta. 
Uritettua konepöytää voidaan käyttää 
lyhyisiin tai kaareviin kappaleisiin.

Vasenta pystykaraa vastapäätä
sijaitseva säädettävä syöttörulla

Tarpeesta riippuen syöttörullia on 
mahdollisuus siirtää. Profiilien tai 
työkappaleen leveyden vaihdellessa - 
säädettävät syöttörullat tarjoavat 
nopean ja tehokkaan ratkaisun.

Lisävarusteet
Parhaalle ei ole vaihtoehtoja. Lisävarusteemme tarjoavat optimaaliset ratkaisut höyläys- ja profilointivaatimuksiinne.



HOMAG MOULDTEQ M-300     Lisäoptioita

Lisäoptioita

Lisäoptioiden avulla koneesta saadaan rakennettua jokaisiin tarpeisiin sopiva.
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Uritettu koneen pöytä

Ennen ensimmäistä alapuoleista 
yksikköä, erikoisvalmisteinen terä 
jyrsii urat työkappaleen pohjaan. 
Uritettu pohja estää parhaiten 
työkappaleen sivuttaisliikkeen 
työstöjen aikana ja näin 
saavutetaan paras mahdollinen 
tarkkuus komponenntien 
valmistuksessa. Alussa jyrsityt 
urat poistetaan viimeisellä 
alapuolisella yksiköllä. Uritettua 
pöytää voidaan käyttää lyhyiden 
ja kaarevien työkappaleiden 
työstöön. 

Syöttörulla teleskoopilla vastapäätä 
vasenta karaa

Mikäli syöttörullien paikkaa täytyy voida 
säätää usein vaihtelevien 
kappaleleveyksien takia, tässä nopea ja 
tehokas vaihtoehto.



HOMAG MOULDTEQ M-300  LifeCycleServices

1,200
työntekijää ympäri maailmaa

maailman5,000
asiakasta koulutuksissa / vuosi

>90%
vähemmän  huoltokäyntejä paikan päällä onnistuneen
etädiagnosoinnin avulla

>150,000
konetta rekisteröity 28 eri kielellä eParts-portaaliin

HuoltopalveluEtäpalvelu

 Etätuki auttaa ohjauksessa,
mekaniikassa ja prosessitekniikassa.
Apua paikan päällä voidaan
vähentää enemmän kuin 90%.

 Mobiilisovellukset kuten
ServiceBoard vähentävät kuluja
suoran videodiagnoosin, etäyhteyden
ja eParts-varaosakaupan kanssa.

Varaosapalvelu

HOMAG LifeCycleServices

Koneiden myyntiin kuuluu optimaalinen tuki ja yksilöllinen 
neuvonta. Tarjoamme palveluinnovaatioita ja tuotteita, jotka 
on räätälöity jokaisen tarpeen mukaan.

Lyhyillä vastausajoilla ja nopeilla ratkaisuilla 
takaamme jatkuvan korkean käytettävyyden ja 
taloudellisen tuotannon - koko koneen elinkaaren ajan.
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 Varaosatiedustelut ja -tilaukset
milloin vain osoittesta www.eParts.de

 Paikallisesti saatavilla olevat
varaosat löydät Projectalta.

 Seisonta-aika lyhenee
määritetyillä vara- ja kulumisosilla.

 Käyttöasteen nosto
asiantuntijoiden avulla.

 Säännölliset huollot pitävät
koneesi kunnossa ja takaavat
tuotantosi katkeamattomuuden.

 Tarjoamme sinulle parhaimman
teknisen asiantuntijan
vähentääksi seisonta-aikaa
ennakoimattomien ongelmien
ilmetessä.



TEKNISET TIEDOT

Työkappaleen pituus min. (kappaleet peräkkäin) mm 300

Työkappaleen pituus min. (yksi kpl) mm 800

Työkappaleen leveys mm 10 – 250

Työkappaleen paksuus mm 10 – 160 | 5 – 160

Karan nopeus 1. kara 1/min 6,000

Karan nopeus alkaen 2. karasta 1/min 4,000 – 8,000 (var)

Karan halkaisija mm / tuuma 40 mm | 50 mm | 1-1/2 tuumaa | 1-13/16 tuumaa

Karan moottorin teho kW 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5

Radiaalinen karan asemointi Tavoiteltu / todellinen arvo näyttökampikahvalla | automaattisesti

Aksiaalinen karan asemointi Tavoiteltu / todellinen arvo näyttökampikahvalla | automaattisesti

Aksiaalinen säätöalue

vaakasuuntaiset karat mm 20 | 40

pystysuuntaiset karat mm 60

työkalulla (halkaisijaltaan 130mm) mm 75

Syöttönopeus m/min 6 – 24 | 6 – 40

Syöttömoottorin teho kW 4 | 5 | 7.5

Syöttöpöydän pituus m 1.1 | 2 | 2.5 | 3

Pöydän tyyppi Sileä taso | Ilmatyynytaso| Uurrettu taso

Vaihtoehtoiset paketit Ikkunapaketti | Sahapaketti | Universaaliyksikkö

Ilmapaine bar 6

Paineilmaliitäntä tuuma R 1/2

Imuteho mm 5x125 6x125 7x125 8x125

Imu (keskimäärin) m³/h 3,900 4,680 5,460 6,240

Imu (maks.) m³/h 6,625 7,950 9,275 10,600

Koneen paino kg 3,800 4,750 6,440 7,300

Koneen mitat

L Pituus mm 3,950 4,500 5,385 5,550

W Leveys mm 1,900 1,900  1,900 1,900 

H Korkeus mm 2,145 2,145 2,145 2,145

HOMAG MOULDTEQ M-300    Tekniset tiedot

L

H

W
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HOMAG Group AG
info@homag.com
www.homag.com
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Lukkosepänkatu 14
20320 Turku

Puh. 020 771 30
info@projecta.fi
www.projecta.fi


