
 

 

 
 
 CNC-TYÖSTÖKESKUS WEEKE PROFI BMG 211/45/15/AP  

         
AP-PÖYTÄ PERUSVARUSTUKSELLA 4,5 M 
 

 

 Automaattisesti asemoiva kiinnitysjärjestelmä pinnoitettujen 
sekä pinnoittamattomien työkappaleiden kiinnittämiseen  

 

 - Konsolien NC-ohjattu asemointi pölysojatuilla 
korkealaatuisilla lineaarijohteilla 

 

 - Työkappalekonsolit sekä vakio alipaineyksiköt voidaan 
asemoida samanaikaisesti yhdessä suunnassa 

 

 - Kiinnittimien ja konsolien asemointi toteutetaan suoraan 
viimeisen kiinnittimen paikan mukaan 

 

 - Alipaineyksiköiden ja konsolien välissä on jäännöspalojen 
törmäysvalvonta, joka suojaa AP-järjestelmää vaurioilta 

 

 - Alipainekiinnittimet ovat vapaasti vaihdettavissa. 
Kiinnitintyypit (suorakulmaiset tai kapeat) on ohjelmoitu 
woodWOP-ohjelmaan. 

 

 - Järjestelmän manuaalisäätö työkappalekonsolien ja vakio 
alipaineyksiköiden pneumaattisista kytkimistä 

 

 - NC-järjestelmän ohjelmointi on toteutettu woodWOP-
ohjelmalla. 

 

   
 Työpöytä  
 X-suunnassa 4500 mm (pituus)  
 Y-suunnassa 1450 mm (konsolin pituus) 

Y-suunnassa 1350 mm (alipainekiinnittimien liike) 
Y-suunnassa 1600 mm (työkappale) 

 

 Z-suunnassa 125 mm (paksuus)  
   225 mm (ilman imutiiliä)  
   
 Työkappaleen enimmäispaksuus on riippuvainen käytetyn 

työkalun pituudesta. 
 

   
 Komponentit:  
 - NC-ohjatut työkappalekonsolit (1350 mm) X-suunnassa; 

varustettu kolmella vakio alipaineyksikköllä 
alipainekiinnittimen kiinnittämiseen 

8 kpl 

 - Alipainekiinnittimet, letkuton; varustettu ohjausventtiilillä, 
joka voidaan asemoida manuaalisesti alipaineyksiköihin 
(160x114x100 mm) 

16 kpl 

 - Alipainekiinnittimet; varustettu ohjausventtiilillä (kapeille 
kiinnittimille), joka voidaan asemoida manuaalisesti 
alipaineyksiköihin (125x75x100 mm) 

8 kpl 

 - Takavasteet yli 1600 mm leveälle työkappaleelle; 
varustettu alapuolisen vasteen elektronisella seurannalla 

8 kpl 

 - Etuvasteet varustettu alapuolisen vasteen elektronisella 
seurannalla 

8 kpl 

 - Pneumaattisesti toimiva sisäänvedettävä sivuvaste 
”PURE STOP” kattaa työstöalueen oikean puolen; 
varustettu vasteen elektronisella seurannalla 

1 kpl 

 - Pneumaattisesti toimiva sisäänvedettävä sivuvaste 
”PURE STOP” kattaa työstöalueen vasemman puolen; 
varustettu vasteen elektronisella seurannalla 

1 kpl 



 

 

 - Painavien työkappaleiden asettamista helpottavat tuet 
kiinnitettynä konsoleihin 

8 kpl 

 - Alipainepumppu; teho 140 / 168 m3/h (2x 70/84 m3/h) 2 kpl 
   

 
 Venture 220 kokoonpano V12 H4X/2Y, GS1 X-Y 90°, R1-

HSK63-12 kW, C-akseli, TC14 mukana kulkeva takana, 
sekä kiinteä TC5 ”pick-up”.  

 

   
 Suurinopeuksinen 12 karainen pystyporausyksikkö V12  
   
 Karojen lukitus varmasti oikean poraussyvyyden 

saavuttamiseksi turvallisesti sekä terien pikavaihto-
järjestelmä. 

 

Karat erikseen ohjattavissa ohjelmasta.  
  
- Työkapasiteetti kts. erillinen layout  
- Isku Z-suunnassa 60 mm 
- Poraussyvyys, maks. 38 mm 

- Erikoisporilla, maks. 55 mm 
- Pyörimissuunta oikea/vasen 
- Nopeus, taajuusmuuttajaohjattu 1500-7500 rpm 

 - Käyttö 2,3 kW 
 - Akselin halkaisija 10 mm 
 - Poran kokonaispituus 70 mm 
 - Poran halkaisija, maks. 35 mm 
 - Karajako 32 mm 
 - Karojen tyyppi erikseen ohjattavat  
 - Porien sijoittelu kts. erillinen layout  
   
 Vaakaporayksikkö H4X/2Y  
 - Vaakaporayksikkö 6:llä erikseen ohjattavalla karalla,  
 - Työkapasiteetti  kts. layout 
 - X-suuntaiset karat 4kpl, karajako 32 mm,  

     2 kpl karaa vierekkäin per suunta. 
 

 - Y-suuntaiset karat 2 kpl, karajako 32 mm, 1 kpl kara per 
suunta. 

 

 - Poraussyvyys, maks 38 mm 
 - Porauskorkeus Z-suunnassa (kappaleen yläpinnasta) 38 mm 
 - Pyörimissuunta  oikea/vasen 
 - Pyörimisnopeus, taajuusmuuttaja ohjattu 1500-7500 rpm 
 - Karan halkaisija 10 mm 
 - Poran kokonaispituus 70 mm 
 - Poran halkaisija max. 20 mm 
 - Erikseen ohjattavat karat  
   
 Urasahausyksikkö x- ja y-suunnassa käännettävä GS1 X-Y  90° 
   
 - Työkapasiteetti kts. erillinen layout  

- Sahaussyvyys 30 mm 
- Sahausala, maks. 70 mm2 
- Nopeus, taajuusmuuttajaohjattu 1500-7500 rpm 
- Terän halkaisija, maks. 125 mm 
- Terän leveys, maks. 5,0 mm 

   
   



 

 

 Jyrsinyksikkö R1-HSK63- 12 kW  

   
 Automaattisella teränvaihdolla.  

- Työkapasiteetti kts. erillinen layout  
- Terän pidin HSK63 
- Terän vaihto automaattinen 
- Pyörimissuunta oikea/vasen 
- Nopeus, portaattomasti säädettävä [rpm] 1250-24000  

 - Terän kapasiteetti maks. jatkuvassa työstössä ja 
vuoroittaisessa (S1/S6 -50%) 

10/12 kW 

 - Karan voitelu kestovoideltu 
 - Jäähdytys ilmajäähdytetty 
 - Purunpoisto keskitetty 
   
 C-akselin työstöyksikön liitäntä  
   
 - 360° interpoloiva akseli  

- Yksiköiden poiminta pneumaattisella liitännällä.  
- Vääntöjäykkyys varmistettu kolmipisteisellä tuennalla.  
  
Työkaluvaihtaja, 14 paikkainen koneen takana  
  
Liike X-suuntaisen kannattimen kanssa.  
- Työkalun paino sisältäen HSK-istukan, maks. 6,0 kg 
- Työkalun halkaisija   

- Maks. varustettuna 14:sta työkalulla halk. 130 mm 
- Maksimi kun vieressä on tyhjä paikka. 260 mm 

- Työkalun vaihtoaika n. 12-18 s 
  
Työkaluvaihtaja, 5 paikkainen koneen sivussa  
  
Työkalunvaihtaja kiinnitettynä koneen sivuun oikealle 
puolelle. 

 

- Työkalun paino sisältäen HSK-istukan, maks. 5 kg 
- Työkalun halkaisija   

- Maks. varustettuna 5.llä työkalulla halk. 130 mm 
  
HUOM! Työkalunvaihtaja ei ole soveltuva HSK63 
agregaateille. 

 

  
 

 VIIVAKOODIN LUKIJAPAKETTI   
 Mahdollistaa tuotantotietojen lukemisen viivakoodilla 1D tai 2D. 

 
- WoodScan ohjelmisto joka voi ottaa kolme eri viivakoodia 

lukijalta. Esim. ohjelman nimi, tehtävä ja kappalemäärä. 
- Sisältää johdottoman viivakoodinlukijan ja alustan, 

teollisuusmalli (Datalogic) 
- Asennus ja testaus Weekellä 
- Viivakoodinlukijan ja ohjauksen välillä erillinen liityntä 
- Yksinkertainen graafinen viivakoodin tietojen näyttö koneen 

ohjauksessa. 
 
Laatuvaatimukset viivakoodille min. taso 3, ISO/IEC 15416. 
 
HUOM! Uudelle koneelle, ei jälkiasennettavissa. 

 



 

 

   
   
  HOMAG POWER TOUCH -OHJAUSJÄRJESTELMÄ 

- Käyttöpaneeli, jossa FULL-HD -kosketusnäyttö 
laajakuvaformaatissa 

- Standardin mukainen HOMAG-ryhmän powerTouch-
käyttöliittymä 

- Ergonomiset kosketusnäyttötoiminnot kuten zoomaus, 
skrollaus ja pyyhkäisy 

- Helppo navigointi vakiintuneeseen ja intuitiiviseen koneen 
käyttöön 

- Älykkäät näyttötoiminnot ilmaisevat tuotantovalmiuden 
valomerkein 

- Koneen tilatietojen keruu MMR Basic -ohjelmistolla 
huoltotarpeen seurantaa sekä keskeisten käyttötietojen 
(esim. kappalemäärä, työstöaika) näyttöä varten 

- Voidaan päivittää MMR Professional -versioon, joka 
mahdollistaa tuotannon optimoinnin keräämällä ja 
analysoimalla tietoja koneen seisonta-ajoista ja niiden 
aiheuttajista 

- Käyttöjärjestelmä: Windows 7 professional 
- Järjestelmävaatimukset toimisto-PC:lle: Windows 7 -

käyttöjärjestelmä 
 
HUOM!  
Vaatimukset: control powerControl V2  

  
  
 OFFICE PACKAGE PREMIUM (FLOATING LICENSE)  
 Sisältää: 

- No. 6678 woodWOP for external PC (Floating license) 
- No. 6683 woodWOP DXF-Import Basic (Floating  
  license) 
- No. 6690 woodAssembler (Floating license) 
- No. 6694 woodNest Basic (Floating license) 
- No. 6001 3D CNC-Simulation (Single place license,  
  voidaan käyttää joko työstökeskuksessa tai toimistossa, 
  kelluvaa lisenssiä ei voi asentaa koneeseen) 

 

   
 - IDENT-No. 6678 woodWOP for external PC (Floating 

license) 
- graafinen, valikko-ohjattu CNC-ohjelmien luonti  
- ohjelmien helppo muuntelu 
- graafinen työkalun valinta 
- automaattinen suositus imukupeille  
- woodWOP MOSAIC 
     - ohjelmisto mahdollistaa woodWOP-tiedostojen 
       sekä kokonaisten hakemistojen hallinnoinnin  
       graafisessa muodossa  
     - ohjelmia voidaan kopioida ja siirtää helposti (drag- 
       and-drop) 
- woodType 
     - ohjelmisto työstöratojen luomiseen Windows-True- 
       Type-fontin merkeille ja teksteille   

 



 

 

     - edellytyksenä Windows XP, Vista, Windows 7,  
       Windows 8 
 

 - IDENT-No. 6683 woodWOP DXF-Import Basic  
  (Floating license) 
- siirtää 2D-CAD –ohjelmat woodWOP-ohjelmaan 
- 2D DXF-tiedostojen tuonti 
- muuntaminen määriteltyjen profiilien kautta (säännöt). 
- geometrian, tasojen and piirtoelementtien  näyttäminen 
- woodWOP –ohjelmien luominen  
- DXF-tiedostojen ehdot: 
     - piirtoelementtien tulee olla tallennettuna vastaavalle 
       ohjelmatasolle prosessien erottamiseksi 
     - ohjelmatason tulee sisältää numeeriset arvot Z- 
        akselin määrittämiseksi 
                      - alphanumeerinen taso määriteltävä 
     - edellytyksenä Windows XP, Vista, Windows 7,  
       Windows 8 
 

 

 - IDENT-No. 6690 woodAssembler (Floating license) 
- woodAssembler on ohjelma, jolla visualisoidaan  
  woodWOP ohjelmia (MPR) 3D-ympäristössä. Se 
  mahdollistaa yksittäisten työkappaleiden kokoamisen 
  valmiiksi tuotteeksi. 
- sisältää tuontityökalun BLUM Dynalog –objekteille. 
- woodVisio visualisoi WoodAssemblerillä tai Blum  
  Dynalogilla  tehdyt objektit pintamateriaalien kanssa.  
  Objektit näytetään vapaasti seisovina. Mukana  
  toimitetaan laajennettava pintamateriaalikirjasto. 
 
Huom: 
woodWOP –ohjelmat tulee tallentaa .mpr formaatissa. 
Uusi tiedostomuoto mprx ei ole tuettu. Tiedostot voidaan 
muuntaa mprx-formaatista mpr-formaattiin. 
 

 

 - IDENT-No. 6694 woodNest Basic (Floating license) 
- ohjelmisto nestaustyöstöön woodWOP-ohjelmien  
  mukaan 
- työkappaleen manuaalinen asemointi ja kääntäminen 
  hiiren avulla (drag-and-drop) 
- työkappaleiden väliin jäävän tilan visualisointi 
- edellytyksenä Windows XP, Vista, Windows 7,  
  Windows 8, woodWOP tuotannonsuunnitteluun  
  käytettävässä pc:ssä 
 
Huom: 
woodWOP –ohjelmat tulee tallentaa .mpr formaatissa. 
Uusi tiedostomuoto mprx ei ole tuettu. Tiedostot voidaan 
muuntaa mprx-formaatista mpr-formaattiin. 
 

 

 - IDENT-No. 6001 3D CNC-Simulation (Single place  
  license, voidaan käyttää joko työstökeskuksessa tai  
  toimistossa, kelluvaa lisenssiä ei voi asentaa  
  koneeseen) 
- CNC-ohjelman graafinen 3D simulointi  

 



 

 

- työstöajan laskenta +/- 10% tarkkuudella 
- virheiden ilmoitus  
- alipainekiinnittimien asemien tarkistus  
- törmäystarkistus työstötyökalujen ja työkappaleen ja/tai 
  alipainekiinnittimien kanssa 
- edellytyksenä Windows XP, Vista, Windows 7,  
  Windows 8 
 
Huom: 
- kelluvalla lisenssillä ohjelmisto voidaan asentaa useaan  
  työpisteeseen 
- tämän option kanssa yksi käyttäjä voi käyttää  
  ohjelmistoa kerrallaan (lisälisenssit saatavana optiona  
  lisämaksusta) 
- lisenssiserveri asennetaan yhdelle työpisteelle 
- virtuaalipalvelin ja terminaalipalvelin eivät tuettuja 
- kaikki työpisteet tulee olla kytkettyjä asiakkaan verkkoon 
- ohjelmiston asentaminen tuotannon suunnittelun  
  käyttämälle työpisteelle ja koneen integrointi asiakkaan 
  tietoverkkoon kuuluu asiakkaan tehtäviin 
- tuotetukea on mahdollista saada tehtaan software  
  support –osastolta, lisäkustannukset veloitetaan 
- tuote aktivoidaan asennuksen jälkeen 
- aktivointi tapahtuu osoitteessa www.eparts.de 
- tämä optio vain uusiin koneisiin 

    
   
 JÄÄHDYTYSLAITTEISTO SÄHKÖKAAPPIA VARTEN  
 
 

Jäähdytyslaitteisto sähkökaappia varten tarvitaan, kun 
ympäristön lämpötila ylittää 35°C. 

 

   
   
    
    
 AUTOMAATTINEN KESKUSVOITELU   
 Automaattisesti ohjelmasta ohjattu keskusvoitelulaite.  

X, Y ja Z- akselin johteet voidellaan automaattisesti.  
 

   
   
  70/84 M3/H ALIPAINEPUMPPU  

 

Lisäpumppu vakiopumpun lisäksi. 
Huoltovapaa 70/84 m3/h alipainepumppu alipainetehon 
lisäämiseen.  
HUOM! Kytketään manuaalisesti tarvittaessa lisää 
alipainetta. 

 

 
 
 DOKUMENTIT JA OHJAUSTEKSTIT: SUOMI  
       
         

Toimituksen sisältö: 
 
1. Koneen ohjaustekstit suomeksi, käyttöjärjestelmän 

kieli englanti, näppäin- ja ohjauskomennot suomeksi 
2. Ohjetekstit suomeksi 
3. Suomenkieliset käyttö-ohjeet, jotka koostuvat käyttäjän 

käsikirjasta sekä huolto-ohjeista. Toimitetaan 

 

http://www.eparts.de/


 

 

painettuna versiona DIN A4-paperilla sekä sähköisenä 
versiona CD ROM-levyllä. 

4. Englanninkielinen varaosaluettelo CD ROM-levyllä 
(toimitetaan konetoimituksen jälkeen), varaosa- 
kuvaukset ja sähkökuvien tekstit englanniksi 

5. Näppäimistö English (Ident Number 6204) 
 

 
 
 
 


