Speed-Cut-Machine
SC-3
Het snelle afkortcentrum voor alle houtbouwbedrijven

Innovatief voor de houtindustrie
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De meest doordachte machine
voor houtafmetingen van
20 x 40 mm tot 200 x 450 mm

Machines worden klantgericht gebouwd
Dit is mogelijk door het modulaire bouwsysteem
De SC-3 is in alle bedrijfsgroottes inzetbaar van eenmanszaak tot en met een
industrieonderneming.
De modulair opgebouwde SC-3 kan exact aan de eisen van de klant aangepast
worden en is achteraf op elk moment uit te breiden.
Van de eenvoudige zaagmachine tot en met het bewerkingscentrum is elke
uitvoering mogelijk.

Constructiehout bewerken zonder meten,
zonder markeren en zonder machines omstellen
De SC-3 is de juiste keuze wanneer er sneller en flexibeler afgekort moet worden
en er opties als kepen frezen en boorbewerkingen gevraagd worden. Het hart van
de machine wordt daarbij gevormd door het flexibele zaagagregaat voor alle voorkomende hoek- en verstekzaagsnedes.
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Het Hundegger-Systeem voor absolute nauwkeurigheid
EHoutafmetingen van 20 x 40 mm tot 160 x
450 mm (optie 200 x 450 mm) kunnen zonder
omstellen van de machine door elkaar verwerkt worden. Houtlengte naar klantenspecificatie.

De snelheid en de hoge precisie en kwaliteit van dit Hundegger bewerkingscentrum verhogen de rentabiliteit en de concurrentiepositie van de gebruiker, van
kleine tot grote houtbouwbedrijven.
De SC-3 werd voornamelijk voor snel en precies zaagwerk als ook voor het verdere bewerkingen als boren, frezen, sleuven zagen, markeren en beschrijven van
houtdelen ontwikkeld. Bij het op maat zagen van verbindingen of houtskeletbouwelementen wordt met een tot dan toe nog nooit bereikte snelheid in combinatie
met flexibiliteit en precisie bereikt.

Economisch in de enkele
stuks en de massaproductie

De SC-3 positioneert de werkstukken aan
de aan- en afvoerzijde met aparte transportsystemen. Dit maakt een maximum aan
capaciteit en nauwkeurigheid mogelijk zonder
omstellen van de machine.

Met de Speed-Cut-Machine kunnen ook op
elkaar gestapelde werkstukken getransporteerd, automatisch ingevoerd en nauwkeurig
bewerkt worden.
In de standaard uitvoering, met alleen het
zaagaggregaat, heeft de SC-3 al ongekende mogelijkheden. Deze kunnen nog verder
uitgebreid worden met extra frees en booraggregaten.
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Sneller afkorten met verdere
optionele bewerkingsmogelijkheden

Aggregaten voor zagen - boren - frezen - sleuven zagen markeren - tekst of logo printen voor nog meer flexibiliteit

Gestuurd draaibaar en schuinstelbaar zaagaggregaat
Met de zaag kunnen tal van bewerkingen uitgevoerd worden, zoals; Kepen zagen, slissen, verjongen, verstek en dubbelverstek. Halfhoutsverbindingen voor b.v. muurplaten, gordinglassen,
gootklosuitkepingen enz. Het zaagaggregaat is tevens geschikt voor langsbewerkingen zoals;
sponningen uitzagen, muurplaten en nokgordingen schuin aanzagen.

Revolverfreesaggregaat
Dit universele aggregaat kan met 3 stuks gereedschap uitgerust worden. Daarmee laten
zich een veelvoud van bewerkingen uitvoeren,
zoals boren, uitfrezingen en uitsparingen in
alle vormen en schuinte's, pennen en zwaluwstaartpennen en uitfrezingen voor zwaluwstaartverbindingen.

Ook op de kopsekant kunnen boringen,
pennen en pengaten gemaakt worden.

Het 360 graden draaibare- en 45 graden zwenkbare zaagagregaat met zaagblad zonder flens
kan met zijn middelpunt onder de oplegzijde van het werkstuk komen en op die manier ook
uitkepingen, gootklossen of horizontale sleuven vervaardigen.

Langgatfrezingen, gootklosversieringen
en gewone sponningen kunnen eveneens
rationeel en zeer precies gefreest worden.
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Vingerfrees verticaal
Met het verticale freesaggregaat kunnen
d.m.v. verschillende profielfrezen alle profielen
en vormen gefreesd worden.

Kettingsteekaggregaat horizontaal
Het horizontale kettingsteekaggregaat kan
uitgerust worden met in breedte en dikte verschillende kettinggarnituren. Hiermee kunnen
open slissen, maar ook verdekte gaten mee
gefreesd worden.

Gestapeld bewerken
Speciale gereedschappen maken het mogelijk
om meerdere gestapelde bouwdelen gelijktijdig te bewerken.

Booraggreggat horizontaal
Met het horizontale booraggregaat kunnen
doorgaande gaten en blinde gaten geboord
worden.

Booraggregaat verticaal
Met het verticale booraggregaat kunnen
doorgaande gaten en blinde gaten geboord
worden.

Dubbel freesaggregaat
Het horizontale kettingsteekaggregaat kan
uitgerust worden met in breedte en dikte verschillende kettinggarnituren. Hiermee kunnen
open slissen, maar ook verdekte gaten mee
gefreesd worden.
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Etikettenprinter
Onderdeelgegevens met alle benodigde informatie. Gegevens kunnen uit afkort- en CAD
programma overgenomen worden.

Codeersysteem
Voor het merken en aftekenen van de onderdelen staan een horizontale en een verticale
stift ter beschikking. De machine kan onder
en achter ook voorzien worden van een printinstallatie. Deze printers kunnen 1 of meerdere onderdelen tegelijk, zonder tijdsverlies,
voorzien van tekst, barcode en/of logo's.

Uitvoer van kleine onderdelen
Voor een zekere en foutloze identificatie van
gereedgekomen bouwdelen wordt noodzakelijke informatie bij de machine uitvoer grafisch
aangegeven.

Dikte- en breedtecontrole
De maatafwijking ten opzichte van de theoretisch aangegeven houtafmeting worden
automatisch meegenomen en hier wordt bij
de bewerking rekening mee gehouden.

Uitvoer van kleine onderdelen
Zelfs de kortste onderdelen worden aan de
voorkant uitgevoerd en zo van het afval gescheiden.
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Intelligente software ontwikkeld voor dagelijks gebruik

Het Hundegger Enkele stuks Konstruktie Programma
Het Hundegger Enkele stuks Konstruktie Programma onderscheidt zich door zijn eenvoud.
Speciaal ontwikkeld voor de timmerindustrie.
Eenvoudig en gebruiksvriendelijk.
Alle benodigde gegevens kunnen automatisch
van alle afkort en CAD programma's overgenomen worden of direct bij de EKP ingegeven
worden.
De overzichtelijke 3 D weergave ondersteund
de gebruiker en maakt de invoer tot een
kinderspel.
Alle houtverbindingen zijn als makro opgeslagen.
Het bouwproject kan naar verschillende criteria geoptimaliseerd worden.

De verschillende onderdelen worden elk na keuze in de
beschikbare ruwhout maat geoptimaliseerd of de optimale
ruwhout lengte wordt voorgesteld.
Door eenvoudige keuze kan het programma in de gevraagde taal ingesteld worden.

Board-Stretcher
Zaagsnede in zaagsnedeoptimalisering garandeert optimaal houtgebruik
zonder lengteoptimalisering 6,60 m


• Gratis software updates

• Automatische opmaak van lijsten
(zaagwerklijsten, stuklijsten, afmetingslijsten etc.)

met lengteoptimalisering 6,00 m

• Geintegreerd verzamelen van produktiegegevens
• Administreren van hout voorraad
• Vrij programmeerbare vingerfrees

- 10 %

• Online hulp
• Zaagsnede in zaagsnede optimalisering Board-Stretcher
• Diagnose en onderhoud op afstand

Minder houtverbruik
= meer winst
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19,35 m

4,08 m

4,82 m

Houtlengte 8,00 m

Houtlengte 8,00 m

2,03 m

2,57 m

2,97 m

max.15°
1,63 m

5,78 m

Van tekening naar kant en klaar product
Onbegrensde mogelijkheden - precies, snel en flexibel

Met betrekking tot deze brochure: technische wijzigingen worden voorbehouden. De afbeeldingen kunnen ook optie's of speciaal oplossingen bevatten,
die niet tot de standaard uitvoering behoren. Voor een betere beeldvorming zijn enkele afbeeldingen zonder de seriematige beveiligingen afgebeeld.
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Hundegger voordelen
• ervaring van wereldwijd 4.500 installaties
• aanpassingen van de machines naar klantspecificatie
en gekwalificeerde advisering
• zeer flexibel door eigen software ontwikkeling
• continue ontwikkeling en gratis software updates
• makkelijke toegang voor meeste CAD software programma's
• speciaal naar wens van de houtskeletbouw ontwikkelde
comfortabele machinebediening
• gekwalificeerde scholing en opleiding
in het Hundegger-scholingscentrum
• nauwe samenwerking met leidende instituten en hogescholen,
in het bijzonder gericht op vaktechnische ontwikkeling
• ruime garantiebepalingen
• wereldwijde gegarandeerde service en levering van onderdelen
• 'service rond de klok' is de hoeksteen van onze filosofie
• onvergelijkbare prijs - kwaliteit verhouding

Hout- aluminium- & kunststofbewerkingsmachines
Deurningerstraat 216a, 7557 HM Hengelo (OV) Telefoon: 074 - 291 62 84
Fax: 074 - 291 39 92

E-mail: info@tijhuis.nl

Hans Hundegger Maschinenbau GmbH
Kemptener Straße 1
D-87749 Hawangen
Telefon: + 49 (0) 8332.92 33 0
Telefax: + 49 (0) 8332.92 33 11
info@hundegger.de
www.hundegger.de

Internet:

www.tijhuis.nl
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