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CNC megmunkáló központ
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Új monolit szerkezet, 
amely biztosítja a 
maximális szerkezeti 
stabilitást és az 
összes kezelőcsoport 
legmagasabb 
megmunkálási 
minőségét

 Az NC által kezelt 
automatikus 
kenés: felejtse el 
a gép kézi 
karbantartását.

Új gépalap nagyon 
hosszú darabok 
megmunkálásának 
lehetőségével egy 
helyen, és a 
maximális pontosság 
biztosításával.

Miért a Winner gép?
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Új Winner sorozatot úgy tervezték, hogy kielégítse a kis, közepes és nagy vállalatok 
minden igényét. A legjobb technikai megoldásokat kínálja a piacon.
A győztes megmunkáló központok az „Custom” sorozat, a Project tapasztalatai 
alapján születnek.Biztosítva a használat rugalmasságát, megbízhatóságát és magas 
termelékenységét.

A Projekt-sorozatba 
konszolidált speciális 
alkalmazások 
tapasztalataira 
fejlesztett technikai 
megoldások

A felhasznált 
alkatrészek maximális 
minősége és a 
tapadókorongok vagy 
papucsok széles 
választéka, amelyek a 
gépet nagyon 
rugalmassá teszik.

Mindig felhasználásra 
készen  egyedi 
fafaragások mind ajtó 
és ablak elemek 
gyártásához dedikált 
szoftverrel

Winner 
CNC famegmunkáló 
központok



5-tengelyesipari maróegység.
Az új szerkezetnek köszönhetően az 5-
tengelyes elektromos orsó minden 
munkapozícióba eljut, garantálva a 
maximális merevséget a megmunkálási 
folyamat során, és tökéletes minőséget

Automatikus elszívó, változtatható 
magassággal, a forgács teljes 
elragadásához. Lehetőség a csoport 
szerszám felszerelésére olyan 
eszközökkel, amelyeket az NC vezérlés 
kezel.
A szerszámhossz-érzékelő és a 
munkadarab-vastagság-érzékelő eszköz 
kiegészíti a pontos megmunkálást.

Fúróegység független orsókkal több vagy 
egyszeri fúrás elvégzéséhez. A 
csoportban van egy fűrész egység is, 
amely vágási műveleteket végez.
A csoport teljes egészében Masterwood-
ban készül.



Winner 385 - 485

Csövek nélküli gerneda kialakítás kettős 
vákuumcsatornával és mágneses 
szelepekkel, amelyek a vákuumpapucsok 
vagy bilincsek elhelyezésekor aktiválódnak.
A munkaasztal olyan munkadarab 
kiemelővel van kiegészítve, amelyek 
megkönnyítik a legnehezebb munkadarabok 
be- és kirakodását, valamint a papucsok 
elhelyezéséhez szükséges referencia 
ütközőket  

A munkaterületet oldalsó, hátsó és közbenső 
referencia ütközők egészítik ki, amelyek 
jelenlétérzékelőkkel vannak felszerelve a 
gép biztonságos használata érdekében.

A rögzítő rendszerek széles választéka a 
különféle típusú vákuumpapucsoknak 
köszönhetően.

Szerszámok széles választéka biztosítja az 
automatikus szerszámcserét és az 
oldalirányú szerszámcserét

Könnyű használat a 
vonalkódolvasóval és nagy PC-

képernyővel ellátott mobil konzollal.



Winner 385 - 485

Winner 385

A Winner 385 és a Winner 485 két új struktúrára lett tervezve, hogy maximális 
rugalmasságot kínáljanak ügyfeleink számára. Az új struktúrák garantálják a 
magas szintű megmunkálást a panelek, valamint az ablak és ajtó elemek 
feldolgozásához. A gép kiválón alkalmas faragások elvégzésére



Winner 485



Winner 250

Az új Winner 250 azoknak szól, akik maximális teljesítményre és 
rugalmasságra vágynak szűk helyeken

Automata szerszámtár 

Működési csoport: 13kW hsk 
elektromos orsó, 19 orsó 
fúrófej és vízszintes maró 
aggregát.

C tengely - megmunkáláshoz 
rögzített vagy dönthető 
szögű fejekkel és forgács 
terelő kezeléssel 

A munkaasztal mindig kész és teljes a vákuumpapucsok 
vagyrögzító elemek használatához.



Valódi 
alkalmazások



Szoftver
folyamat
menedzsmenthez

Masterwork
Grafikus programozó szoftver minden Masterwood 
géphez, amely ötvözi a nagy teljesítményt és a 
rendkívül egyszerű kezelhetőséget. A szoftver 
nemcsak szakértő felhasználók számára alkalmas, 
hanem azok számára is, akiknek nincs 
tapasztalatuk a CNC-kel kapcsolatban. Az 
alapmunka a folyamat minden folyamatát ellenőrzi: 
tervezés, szerszámok felszerelése, a 
vákuumpapucsok elhelyezése stb. .

Master AT
A Master AT az összes Masterwood gép közös 
kezelőfelülete. Ez lehetővé teszi a darab és a 
munkafelület háromdimenziós megtekintését az 
egyszerű szerszámozás érdekében, és segít a 
kezelőnek a hibák azonosításában. Egyszerű és 
azonnali módon kezelhető a bilincsek vagy 
vákuumcsészék elhelyezése. A szoftver lehetővé 
teszi a darabok többszörös elhelyezését is az 
eszköz útvonalainak optimalizálásával és a 
végrehajtási idő jelentős csökkentésével.



Master 3d
Komplett CAD / CAM szoftver, amely kezeli a 
megmunkálás minden aspektusát: tervezés, darabok 
és részek elrendezése a munkaasztalon, 
ütközésszabályozás 3D szimulációval, 
szerszámmegmunkálási utak optimalizálása, 
programképek generálása. A Master 3D egy 
skálázható szoftver, számos modullal és 
alkalmazással.

Gyorsan és intuitívan készíthet bútorokat ezzel a 
tervezőszoftverrel. A parametrikus kialakítású 3D 
interfész lehetővé teszi a saját bútorok modellezését 
és összeállítását, figyelembe véve az illesztés típusát. 
A Master kabinetet egy nagy könyvtár egészíti ki, 
amely segíti a terv feldolgozását.

Master
Window
Teljesen a faablak feldolgozásának "szentelt" szoftver. 
A Főablak segítségével konfigurálhatók a keretet 
alkotó összes elem paraméterei: ajtók, elemek, 
függőlegesek, kereszttartók, Ívek, kötések típusai, 
pántok és boltívek. Rendkívül intuitív felület: a 
felhasználót a tervezés minden fázisában irányítják, a 
forma megválasztásától az ívek darabokra bontásáig. 
Tervezze meg ablakait, és hagyja, hogy a szoftver 
elkészítse a vágási listát és a megmunkálási 
programok létrehozását.

Master
Cabinet



Masterwood

1990
Masterwood az 
egyesüléskor született
a két társaság.
A tapasztalatok és a know-
how ötvözete azonnal 
referenciaként jelentette a 
vállalatot a CNC 
famegmunkáló központok 
gyártói között, mind panelek, 
mind tömör fák számára 

2003/04
A Masterwood felvásárolja a 
Tecnos GA srl-t, amely 
gyártja az ipari 
automatizáláshoz 
szükséges hardvereket és 
szoftvereket.

2014/18
Új ipari terv az értékesítési és 
szolgáltatási hálózatra 
összpontosított. Ebben az 
időszakban a Masterwood 
jelentős forrásokat fordít a 
kereskedelmi erő 
megerősítésére és az 
értékesítés utáni szolgáltatások 
fejlesztésére.

1960’s’
Két famegmunkáló gépeket 
gyártó vállalat született 
Riminiben: F.lli Muti, a 
vésőfúró és -fúró gépek 
gyártásában világelső, 
valamint a Zangheri & 
Boschetti, amely az 
automatikus fúrógépekre 
szakosodott.  

2019
A Masterwood csatlakozik a 
kínai-koreai KDT machinery 
csoporthoz, amely egy 
ázsiai óriás a fafeldolgozó 
gépek gyártásában.

Az új ipari terv a globális 
műveletek fokozására 
összpontosított. A fő cél a 
kínált termékek körének 
teljes körűvé tétele, a 
modellek ésszerűsítése és 
világszerte jelenlétünk 
növelése

2020-....

edgebanding machines

3/4 axis CNC working centers

CNC drilling centers

beam saw machines 5 axis CNC working centers
nesting machines

machine for windows production

lines and cells for door 
production 



Our Value Added

Távoli 
támogatás
Szakemberekből álló csapat elkötelezett amellett, hogy folyamatos 
támogatást nyújtson mind szakterületén dolgozó 
technikusainknak, mind az ügyfeleknek. A csapat távdiagnosztikát 
működtet és alapos elemzés után értékeli a beavatkozás jellegét. 
A hálózati kártya lehetővé teszi a technikus számára, hogy 
értékelje a gép állapotát, észlelje a hibákat és esetleg megoldja 
azokat.
Hívjon a +39 (0) 541 745211 telefonszámon, szerviz H-tól. 
péntekig. (8-12 és 14-17.30)

Wide sales and service 
network
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Külső méretek [CE]

** a gép felszerelhető biztonsági 
szőnyegekkel vagy szivacsos 
ütközőkkel

Technikai adatok

Munkaterület

*a munkadarab maximális méretei - nem az elmozdulások
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Sebesség x-y tengely 
Vízszintes sebesség x-y 
z tengely sebessége

Maró egység
n° of axes
Motor teljesítmény
Maximális fordulatszám

Szerszámtár (n° szerszámok száma)

Fúró egység
Fúró száma
n°vízszintes fűrók száma
 n° függőleges orsó száma
 integrált fűrész X irányban
Átmérője

Intalláció és elszívás 
Teljes teljesítmény igény
Elszívási teljesítmény igény 
Elragadási sebesség
Elszívási csonk átmérő
Szőnyeges kihordás

Winner

unit

m/min
m/min
m/min

kW
rpm

rpm
mm

kW
m3/h

m/sec
mm
mm



Via Romania, 20
47921 Rimini - Italy

Telephon +39 0541 745211
Telefax +39 0541 745350

www.masterwood.com

www.masterwood.com
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The pictures and the data contained in this brochure are not binding

A Stonewood Kft a Masterwood gépek kizárólagos magyarországi forgalmazója




