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A fától a késztermékig
A SPERL Werkzeugtechnik a fafeldolgozó ipar erős partnere. A SPERL cég
szerszámait előszeretettel használják
mind Ausztriában, mind a vele szomszédos európai államokban.

Az általunk gyártott termékek kínálata
a hosszvágó fűrészáru fűrészektől a
késztermék-előállító standard szerszámokig terjed, tartalmazva az egyszerű
fúrószáraktól a komplex szerszámgép
rendszerekig az összes releváns szerszámot.

Szerszámaink zömét ügyfeleink speciális igényeinek megfelelően készítjük.
A lehető legrövidebb szállítási időt célzó gyártásszervezésünk lehetővé teszi
a megrendelt szerszámok néhány
napon belüli leszállítását.

Raktárainkban alakításhoz, elővágáshoz és rövidítéshez használt
standard fűrésztárcsák széles kínálatából választhat.
Profilmaróinkat négyféle minőségi osztályban gyártjuk. Vásárlóink
választhatnak a HS (rendkívül nagy teljesítményű vágóacél), HW
(szinterelt fémkarbidos), WEPLA (cserélhető késes) vagy DIA kivitelek között.
Standard bútor-, lépcső- és ajtógyártó szerszámainkból nagy
raktárkészletet tartunk, továbbításukat két munkanapon belül
vállaljuk.
Szerszámkatalógusunkban megtalálható a professzionális és gazdaságos termékgyártáshoz szükséges valamennyi szerszám.

Marógép tartozékok
A SPERL Werkzeugtechnik a marókéseket és nagyteljesítményű profilmarókat a géptípusnak, valamint az Önök
által megadott teljesítményparamétereknek megfelelően gyártja. Marófejek
akár 20 éllel, eltolás akár 200 m/perc és
HYDRO kivitel.

WEPLA marókészlet (cserélhető késekkel) a legkülönbözőbb profilokhoz.
Az alap szerszámkészlet a profilmaró kések
cseréjével profilok széles skálájára változtatható.

Szinterelt fémkarbidos HW vagy rendkívül nagy teljesítményű vágóacélos
HS marókészlet élek illesztéséhez, levágásához vagy íveléséhez.

Ügyfeleink részére HS (rendkívül nagy teljesítményű
vágóacélos), HW (szinterelt fémkarbidos),
WEPLA (cserélhető késes) marógépeket kínálunk.
Kérésre e szerszámokat hidraulikus tokokra
csavarozzuk.
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Minimális zajszintű és maximálisan gazdaságos
csavarmenetes késtengelyek tömörfa gyalulásához,
előgyalulásához és másoló marásához.

Acél- vagy alumínium-kivitelű egészkéses késtengelyek minden géptípushoz és alkalmazáshoz. Kérésre
integrált hidraulikus tokkal.
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CNC technológiák és SPERL szerszámkoncepciók
A számítógépes vezérlés a
fafeldolgozás és megmunkálás minden szakágazatában
egyre nagyobb teret nyer.
Legyen szó bútorok, lépcsők,
ablakok vagy ajtók gyártásról
– a számítógépes vezérlés
meghatározó az egyes termékek minősége és gyártási
gazdaságossága szempontjából.

A SPERL Werkzeugtechnik
cég az egyes alkalmazási
területek számára fejlett
szerszámkoncepciókat
fejlesztett ki. A SPERL tömörfa
és lapelem megmunkáláshoz
komplex CNC-szerszám és
szerszámrendszer programot
kínál mind a faipar, mind
kisiparosok számára.

A SPERL Werkzeugtechnik a
legkülönbözőbb szakterületek számára nyújtott megoldások kompetens szállítójaként ismert. Szerszámaink
nagy részét ügyfeleink speciális igényei alapján gyártjuk.
Sokéves tapasztalati hátterünk széles körű felhasználási
lehetőségeket nyújt a SPERL
Werkzeugtechnik cég nagy
számú variánst és újszerű
konstrukciós megoldásokat
kínáló szerszámai részére.

Cserélhető késes ablak- és ajtógyártó szerszámok
TREND-LINE – szabadalmaztatott szerszámrendszer egyéni ablakmegoldásokhoz.
A nagyteljesítményű
szerszámainkkal végzett
fejlett megmunkálás

Kombinált elővágók félhoronyoldalak pontos marásához, valamint
a belső és a külső él egyidejű
lekerekítéséhez.
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minden – legyen az fa,
kombinált (fa-alumínium)
vagy akár passzív házakhoz
készülő – ablaktípus esetében meggyőző: tökéletes
felület, maximális gazdaságosság és felülmúlhatatlan
kezelési komfort.

Finomszemcsés acélból
készült, a tökéletes felület
optimális geometriájával
kombinált cserekések.

Késcserekor nincs szükség
a szerszám kiemelésére a
tengelyből, a kések cseréje
közvetlenül a gépben
végezhető el.
A gépek hosszadalmas
előkészítése és az időrabló
késcserék ma már a múlté.

A homlokmegmunkáló TREND-LINE
kések pontos elhelyezése peckek
segítségével történik. Így biztosított
a csap és a vájat konstans reprodukálhatósága.

Látható hézagok lekerekítéséhez használt
tengelyszöges kés a tökéletes felülethez. A kés
beállítható, és a szerszám kiszerelése nélkül a
gépben cserélhető.

Az illesztő tömítések
horonymaró kései szükség
esetén közvetlenül a
gépben is cserélhetők.
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Igazgatóság és gyártóüzem Wels, Ausztria

SPERL Werkzeugtechnik, a faipar és műanyagipar erős partnere.
Hagyományon alapuló újítások. Cégünk rendkívül produktív, ügyfélorientált gyártóvállalat. Immáron évtizedek
óta gyártjuk a legkiválóbb minőségű marógépeket. A standard raktárkészleten, valamint a standard gyártási programon kívül általában az ügyfelek speciális igényeinek megfelelő szerszámokat gyártunk.
Az újításoknak köszönhető együttműködések. A legkiválóbb minőségnek, valamint a határidők következetes
betartásának köszönhetően elnyertük a legjelentősebb gépgyártó cégek bizalmát. Ez a siker egyben a folyamatos
kutatás és fejlesztés eredménye is.
A tökéletességnek köszönhető funkcionalitás. Az újító gondolkodásmód a legmagasabb minőségi igényeknek me-gfelelő termékeket garantálja, amelyek esetében a tökéletes felület, maximális gazdaságosság és felülmúlhatatlan kezelési komfort önmagáért beszél. Szabadalmaztatott technológiáinak és a termékei által begyűjtött
díjaknak és elismeréseknek köszönhetően a SPERL Werkzeugtechnik cég ma az európai faipar és műanyagipar
fontos partnere.
Világos cégfilozófiánknak köszönhetően folyamatosan új impulzusokkal vagyunk jelen a piacon.

A - 4600 WELS
Kaplanstraße 11
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tel. +43/(0)7242/42812		
fax +43/(0)7242/42845		

office@sperl-werkzeugtechnik.at
www.sperl-werkzeugtechnik.at
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