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Med trä in i framtiden

Den naturliga känslan och det ädla utseendet hos träprodukter gör 
dem mycket åtråvärda. Detta förnybara, miljövänliga råmaterial 
värderas högt i samhället. Det betyder fortsatt goda tider för 
träindustrin. Goda tider för dig.

Den ökande vikten av träets egenskaper kännetecknas av ett 
ständigt utökat användningsområde: Traditionella verksamhets-
områden såsom heminredning, möbler i offentlig miljö och 
fönstertillverkning har förenats med imponerande modern 
arkitektur. Sofistikerade fasader och brokonstruktioner, limträ-
balkar eller korslimmade element (CLT) ökar i användning i 
byggandet. Strukturerade ytor och kreativa lättviktskonstruktioner 
är populära trender.

Som ett företag verksamt i denna bransch, kan du dra nytta 
av denna utveckling mot ökad användning av trä, det enda 
CO2-neutrala materialet. Gör ditt val för hållbar teknik även 
vid ditt val produktionsmaskiner. WEINIG-gruppen är den enda 
tillverkaren fullt ut engagerad i alla aspekter och områden av 
massivträbearbetning. Vi arbetar med passion och hängivenhet, 
precis som Ni själva. Vi är den ideala partnern för innovativa 
koncept som hjälper dig erövra morgondagens marknad. WACO-
maskiner har en särskilt lång livslängd och erbjuder exceptionell 
tillförlitlighet. En investering i vår produktionsteknik har långsiktiga 
fördelar och ger trygghet för ditt företag. Faktorer som mycket 
korta postningstider och maximalt materialutnyttjande är 
omslutna av varje enskild lösning. Naturligtvis med perfekt 
dimensionsprecision och utmärkt ytfinish för dina produkter.

Hyvling, profilering, sågning. Oavsett vad Ni gör – kommer Ni alltid 
att göra rätt val med maskiner från WACO.
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WACO erbjuder mer

WACO:s framgångsrika bana inom träförädling kännetecknas av att 
lyssna på våra kunder och de krav marknaden ställer. Med många 
års erfarenhet skapar vår utvecklingsavdelning fortsatt nya praktiska 
lösningar för industrin. De som köper en WACO-maskin idag vet att 
dem är optimalt rustade för framtiden inom sin verksamhet.

100 % Kvalitet – våra maskiner måste uppfylla de svåraste kraven. 
Det är därför som stor omsorg i produktutveckling och tillverkning 
är en tradition på WACO. Ni drar nytta av detta genom den långa 
livslängden på Er värdefulla investering.

Tillförlitlighet – Tillgängligheten till en maskin avgör hur lönsam 
din verksamhet är. WACO är känt för sin höga tekniska standard. 
Tusentals maskiner från WACO har levererats och är verksamma 
runt om i världen till yttersta belåtenhet för våra kunder.

Expertråd – Oavsett om du behöver råd kring kompletta 
nyckelfärdiga lösningar eller support med know-how inom ett 
specifikt område så finns alltid en WACO-expert tillgänglig för 
dig. Ni kan alltid lita på vårt engagemang. Av oss får Ni alltid en 
skräddarsydd lösning för just Er som ger Er det maximala värdet på 
investeringen.

Allt från en enda källa – I WEINIG-gruppen finner Ni en erfaren 
komplett leverantör som Er partner. Från klyvning till stapling, 
från en fristående maskin till en helt automatiserad nyckelfärdig 
produktionslinje. Och naturligtvis inklusive en heltäckande 
serviceorganisation. 

Service – Säkerheten är betryggande. Om behovet uppstår, så 
kommer våra särskilt utbildade servicetekniker snabbt vara på 
plats. WACO har tillgång till ett globalt servicenätverk men inget 
slår närheten av att ha Er servicetekniker från WACO till hands på 
hemmamarknaden. 
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Profilhyveln för effektiv produktion  
av profilerade träprodukter
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Många profiler och varje profil:  
Snabbt, enkelt, effektivt

4-sideshyvling och klyvning:  
Precis lika exakt, övertygande och effektivt

Vill ni även kunna producera planhyvlade produkter i stora volymer? 
Hydromat 3500 gör även detta precis lika övertygande. Hyvla i 
matningshastigheter upp till 250 m/min med hög noggrannhet 
och superb ytfinish tack vare den robusta och övertygande 
uppbyggnaden av maskinen.
 

Hydromat 3500 kan hantera såväl mindre som större dimensioner, 
upp till 230mm bredd som standard (300 mm som option). Byt 
dimension, växla mellan planhyvling och rundade hörn eller till och 
med påbörja klyvning med bara ett knapptryck. Produktionen är 
igång igen på kortast möjliga tid. Detta gör din produktion extremt 
effektiv och flexibel för såväl större serier som mindre batcher.

Detta är även den optimala maskinen för alla en- eller 
flertypsproducenter som också producerar massivträ-konstruktioner/
konstruktionsvirke, fingerskarvade trävaror, limträ-produkter eller 
lameller för vidare laminerade produkter.

Hydromat 3500 är den perfekta hyveln för profil- och paneltillverkning. 
Från de enklaste spontade profilerna, paneler och klädselbrädor för 
inom- och utomhusbruk, trall, parkettgolv, fönsterprofiler och mycket 
mer. Producera allt med lätthet och effektivitet i samma maskin.

Ompostningar utförs enkelt och snabbt tack vare den kompletta 
CNC-styrningen och den stora axialinställning på sidokuttrarna. 
Detta gör det möjligt att förbereda maskinen för profilbyte utan extra 
verktygsbyte för att maximera verktyg och tidsutnyttjande. Även när 
verktygsbyten är nödvändiga är maskinen designad som en ergonomisk 
dröm för att möjliggöra så snabba byten som möjligt. 

Har ni produktion av mjukträ, hårdträ eller till och med MDF? Spelar 
ingen roll, producera alla sorter och få ytfinish med ett extraordinärt 
resultat.
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Hydromat 3500:  
Den kompakta och energisnåla profilhyveln

Hydromat 3500 har många konkurrensfördelar:
• Kompakta maskinmått – mindre utrymme behövs;  

bordshöjd 850 mm och ingen grop behövs
• Öppen konstruktion av maskinen för enklare service och underhåll
• Integrerad verktygslyft för de vertikala spindlarna
• Separata matarmotorer för bästa möjliga genommatning av arbetsstycket
• Maskinen är helt CNC-styrd
• Kort avstånd mellan matarvalsarna för korta bitar
• Miljövänligt matarsystem
• 100 mm axial ställbarhet av vertikalspindlarna för högre utnyttjandegrad av verktygen
• Enkel tillgång till hela maskinen genom enbart en huv
• Alla pneumatiska inställningselement decentraliserade. Inget behov av att gå fram 

och tillbaka.

Hydromat 3500 är den perfekta hyveln för profil-, panel och 
listtillverkning och installeras enkelt i en modern produktions-
anläggning. Små eller stora företag spelar ingen roll – Hydromat 3500 
är den idealiska maskinen! Starkt utrustad redan i standardutförande, 
men ytterst individuellt anpassningsbar genom ett stort utbud av 
optioner. Tack vare de kompakta maskinmåtten, den helautomatiska 
positioneringen med hjälp av PowerCom och den ergonomiska 
konstruktionen är verktygs- och profilbyten en enkel match.

Dubbla överpressrullar
Dubbla övrepressrullar vid vänster 
vertikalspindel, som styrs tillsammans 
med verktyget. 

Integrerad verktygslyft  
Integrerad verktygslyft för de vertikala 
spindlarna för ergonomiska och 
snabba verktygsbyten

Lättåtkomligt 
Höger vertikalspindel är lättåtkomlig 
tack vare att överpressrullarna sitter i en 
bortsvängande pendelarm.
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Den allra senaste typen av programvara 
används i utvecklingen (FEM/CAD-3D).  
Produktionsprocessen övervakas med 
hjälp av ledande mätinstrument. 
CNC-bearbetning i en enda sekvens 
garanterar högsta precision.

• Kraftig konstruktion
• Minimala vibrationer 
• Mycket jämn gång 
• Överlägsen ytfinish 
• Enhetliga fräsmärken
• Maskinen är byggd med ett 

modulsystem – alla kombinationer är 
möjliga

En solid grund ser till att ditt hus inte är byggt på sand. Och det är 
inte så annorlunda med din hyvel. Skillnaden är att hyveln måste 
hantera ett stort antal rörliga delar. För att kunna producera kvalitet så 
är en jämn produktionsgång av största vikt. Detta är anledningen till 
Hydromat 3500 har en tung bas av vibrationsabsorberande gjutjärn. 
Denna bas möjliggör för de högkvalitativa komponenterna från WACO 
att visa sin överlägsenhet. De specifika egenskaperna hos gjutjärn och 
maskinens stabilitet gör det möjligt att bearbeta arbetsstyckena med 
yttersta noggrannhet och ytfinish.

Tack vare den geometriska konstruktionen med balkpelarna i två rader 
ges matarbalken en ökad vridstyvhet. Till exempel för fina lister och 
panelproduktion med höga krav på perfekt ytfinish och toleranser är 
detta en verklig fördel. Det minskar också slitaget på utrustningen 
och förlänger livslängden för exempelvis tryckvalsar. Matarbalkarna 
är uppdelade i sektioner. Detta förhindrar vibrationer att sprida sig 
genom maskinen. Vibrationer som uppstår vid inmatningsområdet på 
grund av övermått kommer inte att nå vidare genom maskinen dit den 
slutliga ytfinish produceras.

Gjutgods och en stark såväl smart design: 
Den perfekta början för en oslagbar ytfinish

Kunskapen från årtionden av intensiv 
forskning och utveckling finns i varje 
WEINIG-spindel. Du kanske tycker att 
detta är en hel del arbete för att göra 
en spindel. Men lita på oss: kvaliteten 
på spindeln är en starkt bidragande 
faktor till livslängden för maskinen och 
ytfinishen på dina produkter.

• Totalt koncentrisk noggrannhet
• Lång livslängd
• Noggrant kontrollerad produktion
• Mer än 700.000 WEINIG-spindlar i 

bruk över hela världen
• 100 % produktkvalitet

WEINIG spindlar:
Ett precisionshantverk!

Precis när stålet på verktyget möter och skär i arbetsstycket sätts förut-
sättningen för den kommande ytfinishen. Därför är precisionsverktyg 
viktiga. Men även det bästa verktyget behöver spindlar med absolut 
koncentrisk precision. Det är därför som spindeln är hjärtat i maskinen. 
WEINIG spindlar har ett legendariskt rykte. Vi är stolta över detta och 
arbetar varje dag för att förbättra vår kärnkompetens ytterligare. 

Varje spindel från WEINIG görs med största omsorg innan den 
monteras, balanseras dynamiskt för att sedan testas noggrant av våra 
experter.
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WACO Matningssystem: 
Starkt och energieffektivt

1. Det korta avståndet mellan matarvalsarna (kortare än 1.200 mm) 
och den stora diametern på matarvalsarna (250 mm) ger en säker 
genommatning av korta bitar. 
Balkarna positioneras separat i höjdled för bästa möjliga matning 
genom hela maskinen. 

2. Upp till 15 % av energikostnaden i matarlinan kan sparas tack 
vare separata matarvalsmotorer (jämfört med ett traditionellt 
matarsystem). Varje matarvals är försedd med en frekvensstyrd 
motor för optimal genommatning (ände mot ände eller med 
mellanrum). 
Flera matarmotorer gör även att matningen är relativt okänslig 
för störningar. 

3. Enkel styrning av de separata matarmotorerna för att producera 
ände mot ände eller enstaka bitar (t.ex. för fuktighets- och 
skannerlösningar).

Miljövänliga teknologier:
Du kan dra fördel av detta på två sätt

IE2 motorer och EMGS teknik:

• Minskad energiförbrukning 

• Bättre hantering av strömspikar 

• Längre livslängd för motorer 

• Bevarar remmar och mekaniska delar 

• Bättre diagnostik med temperaturer som 

mäts direkt av en modul monterad på 

motorn 

• Elektronisk broms - inget slitage och 

underhållsfritt

MarathonCoating:

• Lång livslängd för bordsplattor. 

• Överlägsen vidhäftning (ingen spjälkning) 

• Mycket bra korrosionsbeständighet 

• Ekologiskt ansvarsfull produktionsprocess 

• Minskad friktion

Vi har varit särskilt framgångsrika med våra innovativa motorer. 
Våra nya spindelmotorer i energieffektivitetsklass IE2* har en ny 
mjukstartsfunktion och en självlärande och justerande elektronisk 
broms. Detta resulterar inte bara i lägre strömförbrukning, utan även 
i ökad livslängd, minskat underhåll och ökad effektivitet. Mätning av 
motortemperaturen direkt i modulen förbättrar diagnoskapaciteten. 

Produktkvaliteten i en maskin är beroende av kvaliteten på det 
material som används. Det är därför vi använder MarathonCoating-
beläggning för bord och linjaler. Dess exceptionella hårdhet och 
sin fina struktur minskar friktionen mellan bordsplattorna och 
arbetsstycket betydligt vilket förlänger livslängden.

*Alla spindelmotorer i energiklass IE2 (“High Efficiency”) i enlighet med IEC60034-30 och EUP 
Directive – Ecodesign – Directive 2005/32/EC inkl. elektronisk broms.
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Kontinuerlig förbättring av din produktion kräver en ordentlig dokumentation, som 
det första steget. PowerCom-systemet registrerar såväl drift- och maskindata åt er. Så 
ni kommer alltid att ha en överblick över er produktion och status på era maskiner.

Mjukvaran gör det möjligt att hantera upp till 10.000 profiler och data för 10.000 
verktyg. Om du vill producera en viss profil så finns uppgifterna till hands för hämtning 
från arkivet. Inställningarna visas på en digital display med alla justeringsaxlar för 
spindlarna och systemet garanterar en exakt reproducerbarhet av ditt arbetsstycke.

PowerCom Plus: 
Sammanlänkad med din omgivning

PowerCom förser dig med den viktigaste informationen från ditt system på ett 
ögonblick. Det användarvänliga kontrollsystemet med pekskärm ger dig tillgång till att 
hantera upp till 15 maskiner. Du kan positionera valfritt antal axlar automatiskt genom 
ett enkelt knapptryck. Kontroll av drift- och maskindata säkerställer noggrannhet från 
första stycket och repeterbarhet av din produktion.

Om du mäter dina verktyg tar du ett avgörande steg mot precision och besparingar i 
ställtider. OptiControl gör att du kan utföra verktyg- och profilmätningar med lätthet. 
Er data skickas on-line till styrsystemet. Detta gör maskininställningar till en barnlek. PDÖ = produktiondataövervakning MDÖ = maskindataövervakning

Jobbför   beredelse

PDÖ

MDÖ

Produktions 
optimering

Setup 
optimering

Underhålls- 
intervall

Flermaskinstyrnings    hantering

Mall  hantering
Profil  hantering

Extremt hög prestanda men 
ändå förvånansvärt enkel - det är 
PowerCom, den bästa lösningen för 
styrning och arbetsorganisation för 
din Hydromat 3500. Oavsett om det 
gäller spindeldata, servicekontroller 

eller verktygsmätningar. PowerCom 
är kontrollcentralen för hela ditt 
system och sammankopplar dig med 
alla komponenter du behöver för 
perfekt produktion.
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Ännu fler möjligheter: 
Möjliga tillval

1. Brynen 

Automatiska- och fjärrstyrda rak- och profilbrynen. Automatisk justering av 
brynsten i båda ändar av spindeln och automatisk spindeluppmatning på 
underspindel vid bryning.  

2. Motstående vertikalspindlar 
Den exakta rakhet, parallellitet och noggrannhet på skuldran som behövs för till 
exempel parkettgolv uppnås genom användning av motstående vertikala spindlar. 
Detta alternativ skulle kunna vara lämpligt för alla produkter som kräver att man 
uppnår absolut exakt mått.

3. Flytande vertikalspindlar 
Perfekt parallellitet med minimal materialförlust tack vare flytande vertikalspindlar 
som följer arbetsstyckets krumhet. Att föredra vid t.ex. lamellproduktion.

1. Extra matarvalsar för korta bitar  
Möjligheten att öka antalet matarvalsar för en bättre genommatning av korta 
bitar (från 850 mm). Bitar från 850mm (std 1200mm) kan produceras som enstaka 
bitar.

2. Ritsenheter 
Två individuellt pneumatiskt höj- och sänkbara ritsenheter för 
spänningslösgörande operationer.

3. Fasaggregat 
Två eller fyra individuellt kontrollerade fasaggregat för fasning och runding.

4. PowerLock 

För ännu snabbare verktygsbyten finns möjligheten att få Hydromat 3500  
utrustad för PowerLock-verktyg.
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Originalverktyg från WEINIG: 
Kvalitetstestad toppteknologi

En kedja är inte starkare än sin svagaste länk. Det är därför du bör lita 
på WEINIG även för dina verktyg. Vi har att tillverkat rundkuttrar sedan 
1980 och kan erbjuda en idealisk verktygslösning för varje applikation 
och matningshastighet såsom konventionella, hydro- eller Powerlock-
inspänningssystem. Stålmaterialen HSS, stellit eller hårdmetall och 
skärgeometrier anpassas exakt till kraven i ditt material. Vi sätter 
standard med borrtoleranser H7-kvalitet och G1 balanskvalitet för 
tillverkning av våra kutterkroppar. Och vi kan göra dig ännu effektivare 
med våra Rondamat verktygslipmaskiner. WEINIG-systemet har bara 
ett mål: att skapa förutsättningar för dig att leverera överlägsna 
slutprodukter.

WEINIG verktygsslipsystem: 
Mer flexibilitet och självständighet

Rondamat slipmaskiner avrundar produktionssystemet från WEINIG 
perfekt. Att kunna producera och sedan sköta omslipning själv gör dig 

flexibel och självständig. Du kommer att dra fördel av kortare ställtider 
och högre produktivitet. Du kan skapa en profilmall i skala 1:1 från 
en ritning eller en befintlig profil. Med hjälp av den här mallen kan 
du profilera en blankett på ett par minuter på Rondamat. Med rätt 
slipskivor kan du producera och slipa HSS, stellit eller hårdmetallstål. 
Mätsystemet OptiControl kommer då att bestämma de verktygs- och 
profiluppgifter du behöver. Värdena överförs automatiskt till hyvelns 
dator, som lagrar dem och sänder dem till spindlarna via PowerCom 
styrsystem.

Slipning, omslipning och skapande av 
profiler med Rondamat:  

• Rondamat 960 

Manuell produktion och omslipning 
av profil- samt raka stål med hjälp av 
mallar, ultimat koncentriska  
noggrannhet, många alternativ.

• Rondamat 980 

Helautomatisk maskin för omslipning 
av raka stål och bröstslipning av fräs-
verktyg inklusive fingerskarvsfräsar. 

• OptiControl 
Exakta uppmätningar av verktyg som 
planhyvlings- och profilverktyg, fräsar 
och sågklingor. Mätningarna överförs 
direkt till hyvelmaskinen.
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Subject to technical alterations. The statements and pictures provided in this brochure 
also include optional equipment that is not included in standard delivery.
Some protective covers were removed for photographing. l Standard ¡ Option

Översiktstabell Hydromat 3500:
Standard och optioner

För detaljerad information kontakta Er WEINIG expert.

Arbetsbredd (option) 30 – 230 mm (300 mm)

Arbetshöjd (option) 8 – 120 mm (200 mm)

Spindelantal Vid förfrågan

Spindeldiameter (option) 50 mm (45 mm / 2 1/8“)

Horisontell spindel med stödlager l
PowerLock-system för vertikalspindlarna ¡
Spindelvarvtal 6.000 varv/min

Rak- och profilbryne ¡
PowerCom Plus l
Spindelinställning med elektronisk visning l
Motordrivna axlar för bredd- och höjdinställning l
Motordrivna axlar för alla spindlar l
Matningshastighet, elektrisk 10 – 120 / 150 / 200 / 250 m/min

Frekvensstyrd matningshastighet l 
MarathonCoating behandlade bord l
Motoreffekt horisontella spindlar 7,5 - 80 kW

Motoreffekt vertikala spindlar 7,5 - 50 kW

Motoreffekt matning (option) 4 kW för resp. matarvals (5,5 kW)

Kort inmatningsbord, 4-vals inmatning l
Diameter matarvalsar 250 mm

Verktygsskärcirkel vertikalspindlar 160 – 260 mm

Verktygsskärcirkel horisontalspindlar 160 – 260 mm

Klyvspindel, undre (option) 200-300 mm (400 mm)

Axiellt inställningsområde vertikalspindlar 100 mm

Axiellt inställningsområde horisontalspindlar, ej 1:a undre 40 mm

Motstående vertikalspindlar ¡
Flytande vertikalspindlar ¡
Fasaggregat ¡
Stativenheter förberedda för skanner / fuktighetsmätare ¡

Att tänka på kompletta system var del i utvecklingsarbetet av Hydro-
mat 3500 redan från början. Tillsammans med Weinig finns Pow-
erMech designat och tillgängligt även för Hydromat 3500. Med allt 
från en leverantör och anpassat efter Era behov är PowerMech-
modulerna nyckeln till maximal lönsamhet och högsta produktivitet. 
De funktionella enheterna sträcker sig från inmatning och utmat-
ning till scanning och transportering och stapling. Med den höga 
nivån på automatisering kan du ta valet att utnyttja den fantastiska 
kapaciteten från Er Hydromat 3500. Modulsystemet är flexibelt och 
kan utökas för att fortsatt uppfylla Era behov. För snabbare genom-
matning med färre operatörer, sammanlänkning av arbetsstationer, 
enklare hantering eller höjd säkerhet – PowerMech kan alltid erbjuda 
en anpassad lösning runt Er Hydromat 3500.

PowerMech:
Skräddarsydd prestanda

PowerMech-systemet hanterar varje 
uppgift perfekt, både före och efter Er 
Hydromat 3500 i produktionslinjen. 

• Intag
• Inmatare
• Buffertzoner
• Visuell kontroll
• Sortering
• Tvärtransportörer
• Paketläggare
• Bandning

... och mycket mer
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• Systerbolag på alla kontinenter
• Lokala Experter som utgår från din 

hemmamarknad
• Team av service-tekniker ständigt 

rörliga och tillgängliga 
• Reservdelar via direktkontakt
• Professionella råd och support via 

direktkontakt
• Teknisk support med online-diagnostik
• Skräddarsydda utbildningsprogram 
• Serviceavtal vid önskemål
• Tillgång till democenter

WACO service: 
Alltid i din närhet

Kundrelationer är bra. Men vi har ett bättre ord för det: 
WACO Service. Det är människor som gärna delar sin entusiasm 
för trä med andra. Och när experter pratar med varandra är en 
lösning aldrig långt borta. Detta är anledningen till att WACO Service 
fokuserar på dialog med Er, med enastående utbildning och support 
med lokal närvaro. Genom vårt servicenätverk kan vi supporta kunder 
världen över som ingen annan med den yttersta spetskunskapen på 
Er hemmamarknad. För Er innebär detta enkel kommunikation och 
snabb hjälp. Vare sig per telefon eller genom en tekniker på plats. Vi 
är här för Er när Ni behöver det. Ni kan beställa vilken reservdel Ni än 
kan behöva via våra medarbetare när Ni vill – även till gamla modeller. 
Ni blir rekommenderade i detalj av en kunnig WACO-expert. I våra 
individuellt anpassade träningsprogram hjälper vi er utforska hur Ni 
kan utnyttja funktionerna i Er maskin till det yttersta. Våra specialister 
är alltid öppna för Era produktionsutmaningar.

För mer information gå till:
film6.weinig.com
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