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Yüksek teknolojili kenar  
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NEXTEC Serisi 
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çözüm.

Daha fazlası 4. ve 5.sayfada

EVOLUTION 7402 4mat 
Yenilenen Evolution serisi.

Daha fazlası 6. sayfada

ZENTREX 6215 serisi 
Yatay panel ebatlama ailesinin  
yeni ve güçlü üyesi!

Daha fazlası 6. sayfada

HOLZ-HER ile birlikte vizyondan 
geleceğin atölyesine
Bir başarı hikayesi! Ayrıntılar 4. Sayfada.

Kleisinger ve Michel  
Marangozluk Atölyesi  
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Weinig Grup, grup bünyesindeki HOLZ-HER markası için 15 Milyon Euro`nun üzerinde 
yatırıma imza attı. Şirket, HOLZ-HER için Nurtingen de 5800 metrekare büyüklüğünde 
bir kompleks inşa ediyor. 2019 yaz mevsimi itibariyle İdari birimler ve servisin son tek-
noloji ile donatılmış yeni ofiste yerini alması planlanıyor. Avusturya’daki Voitsberg’de 
bulunan HOLZ-HER üretim tesislerinde 22.000 metrekarelik alanda yeni CNC freze 
 makinesinin iskelet işlemesi için 1.000 metrekare büyüklüğünde ek bina inşa ediliyor. 
Yönetim Kurulu Başkanı Wolfgang Pöschl ve mali Genel Müdür Gerald Schmidt’in 
 geleceğe yönelik bu yatırım için çok güçlü gerekçeleri var. 

Bay Pöschl, bu kadar büyük bir yatırım kararı 
 almanızdaki temel etkenler nelerdi?
Wolfgang Pöschl: HOLZ-HER’in gelişimi ol-
dukça olumlu bir seyir izliyor. Son iki yılda 
satış hacmi %20 oranında arttı. Biz bu geliş-
menin gereğini yapıyoruz. Stratejik yöneli-
mimiz, önümüzdeki beş yılda %50 büyüme 
üzerine kurulu. 

15 milyon Euro bir grup şirketi için çok büyük bir 
meblağ. Mali Genel Müdür Gerald Schmidt’i ikna 
etmek zor oldu mu?
Gerald Schmidt: WEINIG Grubu sağlam 
 yatırımlara büyük önem veriyor. İki büyük 

projeyi kendi imkânlarımızla finanse ediyo-
ruz. Büyüme planları, HOLZ-HER tesislerine 
duyduğumuz güveni yansıtıyor ve daha 
yenilikçi geliştirmeler yapmak ve daha ve-
rimli ve esnek üretim yapmak için gerekli bir 
 koşul. 

Wolfgang Pöschl: Bu kararla, grup içerisindeki 
panel işleme faaliyet alanının artan öne-
mini ve büyük potansiyelini vurguluyoruz. 
Kayda değer büyümenin sonucu olarak Vo-
itsberg’deki üretim kapasiteleri son iki yılda 
zaten iki katına çıkarıldı. Ve gelecekteki ka-
pasite kullanımını çok olumlu olarak değer-
lendiriyoruz. HOLZ-HER, NEXTEC teknoloji-
siyle mobilya yapımında yenilikçilik önderi. 
Üretimin dijitalleştirilmesi için “Akıllı Atölye” 
konsepti, her işletme ölçeği için deneyime 
dayalı komple çözümler sunuyor. HOLZ-HER 
bu konuda da sektörün öncüsü.

Gerald Schmidt: Yatırımların Voitsberg’de 
çalışan sayılarının üzerinde olumlu etkileri 

olacaktır. Satış faaliyetlerinin daha da geniş-
letilmesi ve ürün portföyünün zenginleştiril-
mesi sayesinde kalifiye personel konusunda 
ilave bir ihtiyacımızın olacağını öngörüyo-
ruz. Nürtlingen’deki servis bölümümüz ve 
çağrı merkezinde de sürekli olarak yeni işe 
alımlar yapıyoruz. Buna ilave olarak yeni bir 
sistem, yeni süreçlerle birlikte servis kalite-
mizi daha da iyileştirecektir.

HOLZ-HER’de büyük yatırımlar

Yönetim Kurulu Başkanı Wolfgang Pöschl (solda)  
ve Mali Genel Müdür Gerald Schmidt (sağda).

Piyasadaki en esnek tutkal uygulama sistemi 
Neden ödün veresiniz ki?
Otomatik temizleme
PUR tutkal, sisteme entegre tam otomatik 
yıkama fonksiyonu ile temizlenir. Sistemin 
tamamı doğru sıcaklık, doğru basınç, doğru 
zamanlama ve doğru miktarda nötralizatör 
ile temizlenir. Makinenin kapalı kaldığı uzun 
tatil dönemlerinde de temizlenmiş halini 
muhafaza etmek aynı oranda kolaydır.

Artık miktar denetimi
Buna ilave olarak temizlenecek PUR tutkalı 
profesyonel şekilde optimize edilebilir. 
Artık tutkal miktarı ve buna bağlı olarak 
üretilebilecek ürün metresi sistem tarafın-
dan otomatik olarak özel bir sensör vasıta-
sıyla denetlenir ve operatöre kumanda 
üzerinde gösterilir. Böylece operatör, sis-
temde bulunan kartuş ile tutkal temizleme 
işlemine başlamadan önce kaç metre ürün 
üretebileceğini her an bilir.

Glu Jet Tutkal Uygulama Sistemi
Farklı tutkal türlerinin sorunsuz bir şekilde işlenmesi. EVA veya PUR – tüm tutkal-
lar kartuş veya granül şeklinde işlenebilir. Dört adet kartuş yerleştirilebilir veya 
1,5 kg granül doldurulabilir (opsiyonel: 5 kg hazne).

Glu Jet
Standart Özellik

Glu Jet
Standart Özellik

Aynı zamanda sıfır tutkal izi görünümlü  
yüksek mukavemetli ve suya dayanıklı bir 
bağlantı elde edersiniz.

Yeni Glu Jet ince film teknolojisi sayesinde  
tutkal plaka yapısına derinlemesine nüfuz eder.

her kenar ve tüm  
tutkal tipleriyle sıfır tutkal izi!

Artı değeriniz – 

   Öne çıkan özellikler 
SPRINT 1329
    Uzun ömürlü elmas takımlar –  
patentli AIR-Stream elmas uçlu takımlarımız 
sayesinde.

   Üstün sonuçlar –  
akıllı pnömatik ve otomatik pozisyon alma 
sayesinde.

   Üstün verimlilik –  
değişken besleme ve optimize edilmiş parça 
periyotları sayesinde.

   Öne çıkan özellikler  
AURIGA 1308
   Üstün kullanım konforu –  
19" dokunmatik ekran ve NC servo motorlar 
sayesinde.

    Üstün fiyat performans oranı  
yer tasarruflu ve ödünsüz ambalaj. 

    Üstün enerji verimliliği –  
kısa ısınma süreleri ve ECOMODE fonksiyonu 
avantajları.

1 mm rakle ile  
ince film teknolojili  

tutkal uygulaması

1 
m

m

Vadi

19
 m

m
Dağ
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Yüksek teknolojili kenar bantlama
Ihtiyaçlarınıza uyarlanmış

Tek buton ile 
kendi kendini 
 temizleme
 
PUR tutkalı temizleme işlemi bundan 
daha kolay olamazdı.

Bir yandan PUR tutkalı komple ertesi 
güne Glu Jet istasyonunda bırakılabilir. 
PUR, Glu Jet’te 48 saat içinde (= PUR 
tutkalının tepkime süresi) yeniden 
eritilebilir ve bundan dolayı temizlik 
işlemine genelde sadece hafta sonları 
ihtiyaç duyulur.

Pazartesi butonu
PUR tutkalı çalışma haftasının başında 
tutkallama sisteminin içerisine yerleş-
tirilir, tutkal çubuğunda kalan nötralize 
kimyasalı sistemden dışarı atılarak üre-
time hemen başlanabilir.

Isıtma süresi maksimum 3 dakikadır –
bu değer, piyasada bulunan tüm diğer  
sistemlerle kıyaslandığında halen dün-
ya rekorudur.

Cuma butonu
Normal bir PUR nötralizatörü istasyo-
na doldurulur. Butona basıldığında 
entegre, tam otomatik temizleme 
işlemi kontrol ekranı üzerinden baş-
latılır. Böylece komple istasyon doğru 
miktar, sıcaklık ve doğru pres basıncı 
ile tümüyle yıkanır ve PUR tutkalı nöt-
ralize edilir.

İstasyon böylece kapalı kaldığı uzun 
tatil dönemlerinde dahi sorunsuz bir 
şekilde durabilir.

Plaka ve kenar bandının uyumunun 
 yanında bantlama kalitesi de mobilya 
imalat ve iç dekorasyon alanında çok 
büyük bir öneme sahiptir. Bir yandan 
kenarların kalıcı olarak yapışması gerekir 
diğer yandan optik olarak görünmeyen 
bir tutkal izi sağlanmalıdır (sıfır tutkal izi). 

HOLZ-HER ile müşterilerinize her zaman
mükemmel bir kenar yapıştırma işlemi su-
narsınız. Isteğe bağlı olarak PUR tutkalıyla 
bunu ısıya ve suya dayanıklı olarak sunabi-
lirsiniz. 

Lazer kenar veya EVA veya PUR tutkalları-
nın kullanımı arasında seçim yapabilirsiniz. 
 HOLZ-HER ile kendini kanıtlamış teknolo-
ji her zaman elinizin altındadır.

Kullanıcılar, LUMINA ile 
çalışırken CNC teknolo-
jisi kökenli yüksek has-
sasiyetli HSK arabirimi 
vasıtasıyla ihtiyaca 
göre LTRONIC ve Glu Jet 
ünitelerini dakikalar 
içinde değiştirebilir. 
Böylece LUMINA plaka 
işleminde benzersiz bir 
kombinasyon sunar: 
mükemmel sıfır tutkal 
izi için iki sistem.

LUMINA serisi ile sıfır 
tutkal izi teknolojisine 
hızlı geçiş

Tutkal uygulama sistemi Glu Jet, Glu Jet PUR-2K ve 

LTRONIC –  
Lazer kenarlı mükemmel sıfır tutkal izi
LTRONIC ile koekstüzyonla üretilmiş ve  
ilave kaplamalı lazer kenarlar işleyebilirsiniz.

  Optik olarak mükemmel sonuçlar – 
sıfır tutkal izi sayesinde aynı renkte.

  Isıtma süresi yok.

  Sessiz işleme.

  Temizlik iş yükü yok.

Glu Jet –
Ince film teknolojisiyle suya dayanıklı sıfır tutkal izi
Glu Jet sistemiyle suya dayanıklı PUR tutkalını her zaman  
seri üretimde işleme alabilirsiniz.

  İlave tutkal haznesi gerekmez.

  Pahalı nitrojen tanklarına ihtiyaç yoktur.

  Yüksek yapıştırma gücü ile uzun ömürlü bantlamalar.

  Isı ve suya karşı dayanıklı, bundan dolayı tüm mobilya 
 alanında kalite avantajı.

LTRONIC
Glu Jet 
PUR-2K Glu Jet

Yüksek kaliteli iç donatım, yüksek 
kalitenin yanı sıra büyük esneklik 
anlamına da gelir. Hızlı tutkal de-
ğiştirme, en modern teknoloji ve 
neredeyse kendi kendini açıklayan 
kullanım ile hassasiyetin kombi-
nasyonu bizim için belirleyicidir.

Sascha Lotter
Lotter-Objekt Mobilya Atölyeleri, DE

Genişleyen yurt içi ve yurt dışı pazardaki

müşterilerimize verdiğimiz hizmet kalite-

sini en üst seviyeye taşımak ve ürettiği-

miz ürünlerdeki standartları yükselterek

hatasız kaliteli sonuçlar almak için yeni

bir makine gereksinimini bu konuda ka-

lite ve hizmetine güvendiğimiz HOLZHER

GMBH firmasının KENAR BANTLAMA 

 MAKİNASI ile karşıladık.

Murat CEVIZ
Cevizoğlu Mağazacılık,TR

Biz yılda 300.000 metre ABS kenar 
işlemi gerçekleştiriyoruz ve bunu 
yaparken müşterilerimizin en yüksek 
kalite beklentilerine yanıt vermek 
zorundayız. HOLZ-HER makinesiyle 
aynı zamanda hem esnek hem de 
düşük maliyetli üretim yapabiliyoruz.

Manfred Zottler
Marangozhane Zottler, AT

Marangozhane Salamon, iç dona-
tımda kişisel isteklere yanıt veriyor. 
Bunun için en modern teknolojiye 
güveniyor ve üretimdeki beklenti-
leri çok yüksek. HOLZ-HER LUMİNA 
sayesinde ürünün gerçekleştirilmesi 
kalite beklentilerinden ödün verme-
den dikkat çekici ölçüde esnektir.

Timo Salamon
Marangozhane Salamon, DE
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ÜÇ KAHRAMAN – BIR VIZYON

Alexander Michel ve Sascha Kleisinger

Bu hikâyenin üç kahramanı bulunuyor:  
Sascha  Kleisinger, en iyi arkadaşı Alexander Michel 
ve yeni NEXTEC 7735. İki marangoz 17 yıl önce 
200 metrekare ölçüsündeki eski bir ahırda ortak 
 firmalarını kurdu, K&M Marangozhanesi. 
 
İkisinin ortak fikri başından beri şuydu: “Biz yüksek kali-
teli, beklentisi yüksek ve güzel mobilyalar üretmek istiyo-
ruz.” İşletme bugün kendisine ait 6000 metrekarelik 
alanda kuruludur ve 30 çalışanı bulunuyor. Bu tür başarı 
hikâyelerinin şartı, pazar değişikliklerine hızlı ve yaratıcı 
şekilde yanıt verebilmektir. Sascha Kleisinger: “Bir süredir, 
atölye şeklindeki pozisyonlandırmamızdan vazgeçme-
den endüstriyelleştirme planlarımız vardı.” Bu da üçüncü 
kahramanı işin içine katmanın zamanıydı. HOLZ-HER’in 
yeni NEXTEC 7735. Dahiyane makine konsepti planla-
nan ilave büyüme perspektifleri için esas teşkil etti. Her 
iki marangoz ilk NEXTEC sunumlarından birini gördükle-
rinde biliyorlardı: Bu tam olarak da aradığımız CNC tek-
nolojisi. 

Sascha Kleisinger ve Alexander Michel, kaldırma sehpası 
ve konveyör bandı ile birlikte 15 metre uzunluğundaki 
makinede yüksek performanslı hizmet sağlayıcılar olarak 
yerel marangoz iş arkadaşları için mobilya parçaları üreti-
yor. Sadece bunun için 1000 metrekare büyüklüğünde 
bir salon kiralandı ve ayrı bir firma kuruldu, Rheinhes-
sen-Möbel. “Böylece daha küçük bir makine portföyüne 
sahip olan meslektaşlarımız için rakip değil iş ortağı ol-
duğumuzu net bir şekilde ortaya koyduk. Ancak endüst-
rinin uzun teslimat sürelerine mahkûm olan mutfak 
stüdyoları için de çalışmak istiyorduk.” Özel müşterilere 
sadece K&M Marangozhanesi hizmet veriyor. 

HOLZ-HER’in kesim, kenar bantlama makineleri ve CNC 
tezgâhları, başarılı marangozların işletmesinde başından 
beri bulunuyor. “Böylece zaman içerisinde büyük bir gü-
ven ilişkisi kuruldu. Teknoloji, performans ve servis, bizim 
için mükemmel bir tablo oluşturuyor. Bu nedenle 
 NEXTEC gibi bir bombayla tam gaz yola çıkma konu-
sunda kendimize güvendik.”

NEXTEC çözümü …
CNC işlemi nihayet kolay!

300
modelden fazla hazır 
mobilya gövdesi, 
CabinetControl’ün 3D 
arşivinde hazır – tümüyle 
kişiselleştirilebilir.

Komple bir duvar ünitesini 
30 dakikadan kısa sürede 
üretebilirsiniz.

Atölyenizde değer yaratma.

Hepsi tek bir bağlama takımıyla
Benzersiz NEXTEC-Clamex paketi, 
yüzeyler ve kenarlarda P-System  
yuvalarını oluşturur.

Bağlantı elemanı  
seçiminde özgürlük.

Her bir uygulama için mükemmel çözüm

NEXTEC 7705 classic

NEXTEC 7735 classic NEXTEC 7735 push

NEXTEC 7735 automatic NEXTEC 7735 lift

NEXTEC 7707 push

NEXTEC – 

dk
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Masif ahşap işleme 

Merdiven imalatında,  
masif ahşap plakaların  
vs. üniversal işlenmesi.

Toz ve talaş emme 
tertibatı
Saniyeler içinde vakumlu 
toz emme sistemine geçiş.

Kapı üretimi 
Esnek 5 eksenli kafa ve  
100 mm yüksekliğinde  
özel vakum fincanları ile  
kapı kanatlarının mükemmel 
şekilde işlenmesi.

Mutlak esneklik
İster açılı ister düz! Sorun 
değil! Tüm bağlantı yerleri 
kolaylıkla açılır.

Optimum kesme kalıbı 
yerleştirme sonuçları

  Tüm yaygın bağlantı tipleri için ön 
programlı makrolar.

  En yeni kesme kalıbı yerleştirme 
teknolojisi ile zaman ve malzeme 
tasarrufu.

CNC işlemesinde yeni boyut
– şimdiden online olarak görün
https://vimeo.com/258574645

… NEXTEC 7735

Otomatik optimizasyon
Devrim niteliğindeki NEXTEC yazılımı ile 
oluşturulan akıllı optimizasyon çözümleri

DirectCut
Hızlı ve lazer destekli  
tekli kesimler için lazer 
işaretleme özelliği.

Malzeme çeşitliliği
  farklı plastikler
 Kompozit malzeme 
 HPL / CPL
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Yeni EVOLUTION 7402 4mat ile 4 taraflı fre-
zeleme işlemi, yuva ve cep açma işlemleri ile 
komple delme işleri için mükemmel bir do-
nanıma sahipsiniz. 

En üst donanımlar –  
yeni EVOLUTION- özel  
modelleri Edition | 18.

Bu frezeleme ve delme istasyonu standart 
olarak bile güçlü bir 5,6 kW mil ile donatıl-
mıştır ve opsiyonel olarak kendini kanıtla-
mış HSK tutuculu 7,5 kW mil ile donatılabilir. 
 Böylece takım değiştirme işlemleri butona 

basmak suretiyle saniyeler içinde mümkün-
dür. EVOLUTION 7402 4mat, tüm bu özellik-
leri sunarken, diğer yandan çok dar bir alan 
ihtiyacına gereksinim duyar! 

Başarılı EVOLUTION 7405  
modelinin yeniliklerine  

hazır olun.

“Büyük” EVOLUTION 7405 için de zaman 
durmuyor. 2018 ilkbaharında yapılacak sek-
tör fuarlarında EVOLUTİON  7405  4mat ve 
EVOLUTİON 7405  Connect modellerinin 
çok yönlülüğüne ve yeni kullanım alanlarına 

EVOLUTION serisinde göz alıcı yenilik
4mat donanımıyla EVOLUTION 7402!

 bizzat şahit olun.

EVOLUTION 7402 4mat – tüm sınıflarda 
dört taraflı frezeleme işlemi!
HOLZ-HER, yeni geliştirilen EVOLU-
TION  7402  4mat ile EVOLUTİON model 
 serisinin ısrarlı bir şekilde geliştirilmiş versi-
yonunu sunar. 7402 4mat, plaka malzeme-
sinin komple frezeleme ve delme işlemleri 
için çözümdür. 

 Daha fazla bilgi için www.holzher.com

ZENTREX 6215 – yenilik devam ediyor
Panel ebatlama ailesinin yeni güçlü 
üyesinin adı ZENTREX. Güçlü  motorlar 
ve geliştirilmiş lineer kılavuz  konsepti 
%100 kesim kalitesi getirir.

Yeni ZENTREX 6215, HOLZ-HER’den alışkın 
olduğunuz en sağlam makine imalat sa-
natını ortaya koyar. Piyasadaki benzersiz 
bir özellik, tüm eksenlerde standart  olarak 
 uygulanmış yüksek kaliteli kılavuz ray 
 teknolojisidir.

115 mm’lik kademesiz yiv ve kesme bıçağı 
yüksekliği ve 21 kW’a kadar güç sağlayan sa-
bit ana motor, bu makinenin hem endüstri-
yel hem de atölye ortamında kullanılmasına 
imkân verir. 2,2 kW gücündeki 180 mm’lik 
büyük ön kılavuz ray ile takım pozisyon ha-
fızası dahil elektrikli hassas ayarlama sistemi 
tüm ihtiyaçlara yanıt verir. Daha fazla alan-
da kullanım için devir ayarlı testere motoru 
 donanıma dahil edilebilir.

ZENTREX 6215 modelinin öne çıkan en 
önemli özelliği, yeni geliştirilen 2 kademeli 
vakum yönetimidir. Kesme boyuna göre açı-
lan veya kapanan baskı kirişindeki kesim pla-
nı kumandalı emiş klapeleri, testere ağzında-
ki emiş gücünü arttırır ve makine sehpasının 
temiz kalmasını sağlar.

Yüzeysel kesim işlemlerinde, testere bıça-
ğının arkasında yer alan ve onunla beraber 
hareket eden toz emme sistemi ile talaşın 
etrafa uçuşması engellenmiş olur. Böylelikle 
yüzeysel kesim işlemlerinde daha temiz bir 
yüzey elde edilir.

3D ekran simülasyonuna rağmen en ve boy-
da ayırt edilmesi zor olan plaka ölçülerinde 
ZENTREX 6125 milimetre hassasiyetinde la-
zerli pozisyonlandırma sistemine sahiptir. En 
büyük avantajı şudur: Plakaların yeniden öl-
çülmesi veya makineye yanlış yerleştirilmesi 
artık geçmişte kaldı. ZENTREX 6215 mode-
linde de program kontrollü çift yan dayama 
baskısı standart olarak mevcuttur.

  EVOLUTION 7405 
Connect paketi

   X/Y takım değiştiricisi

   Lamello Clamex yuvası frezelemesi 
için EVOLUTION açılı dişli kutusu

   Orijinal Lamello P-System takım seti 

   Lamello Clamex yuvaları 
için CAMPUS Makro

    Yakl. 350 Euro değerinde P-System 
bağlantısı kuponu

Çok yönlü
Kişisel üretim için her zaman 
doğru ZENTREX:

“Power” – güçlü kesim çözümü

“Dynamic” – otomatik iş 
 yükleme çözümleri

“Lift” – İstifli işlemler için 
standart kaldırma sehpasıyla 
birlikte

Öne çıkan  
özellikler
  Yeni: 21,5" kontrol paneli (opsiyonel: 
Dokunmatik), döndürülebilir, çevri-
lebilir ve lineer kılavuzlar üzerinde 
 kaydırılabilir.

  Yeni: Çapraz bölümlemede hatasız 
parça tanımlaması için lazer destekli 
gösterge sistemi.

  Yeni: Program kontrollü vakum yönetimi
 -  Yüzeysel kesim için vakum tertibatı- 

testere bıçağı ile hareket eden özel 
vakum emiş sistemi

 - Parçaya özel vakum tertibatı.

Daha fazla bilgi için  
www.holzher.com90° çevrilebilir kontrol paneli

Lazer destekli  
gösterge sistemi

Program kontrollü vakum 
yönetimi



Sayfa 7

CAMPUS V7 
Yeni HOPS 7 programlama arayüzünün  
tüm avantajlarına sahip evrensel yazılım paketi 

+90 (0) 216 465 7800

HOLZ-HER Systems
Kişisel üretim akışlarınızı sizin için otomatikleştiriyoruz
HOLZ-HER Systems, panel sektöründe inno-
vatif çözümler sunan bir uzmanlık merkezi-
dir. Dijitalleştirme konseptimiz W4.0 dijital 
ile makinelerinizi en modern bilgi ve iletişim 
teknolojisiyle birbirine bağlıyoruz. Üretim 
akışlarını şeffaf bir şekilde göstermek, oto-
matikleştirmek ve böylece mümkün olan en 
yüksek katma değeri elde etmek hiç bu ka-
dar kolay olmamıştı.  

 Yetkili Bayisi

HOLZ-HER CNC işleme merkezleri, 
HOPS  7 programlama arayüzü ile ar-
tık daha konforlu kullanılabilir. Yenilik-
ler arasında güncel ve göze hoş gelen 
NERO görünümünün yanı sıra özellikle 
tıklama ile kolayca işleme programlarına 
entegre edilebilen çok sayıda ön prog-
ramlı makrolar yer alır. Bunlarla örneğin 
CLAMEX sistemi veya Lamello  Cabineo 
gibi yeni birleştirme uygulamaları en 
kolay şekilde işleme programına aktarı-
labilir. Ancak yüzeyin altında da çok de-
ğişiklik oldu ve böylece özellikle 5 eksen 
işlemesi için de kullanıcıya daha fazla 

güç sunuluyor – sevilen HOPS-CAM sis-
temi böylece daha keyifli oluyor. 

 
Yeni BetterSim parça işleme 

simülasyonuna sahip CAMPUS
V7 Plus – HOLZ-HER’in tüm 5

eksenli modellerinde standart!

CAMPUS-V7 paketi, yazılım otomasyonu 
konusunda yüksek beklentileri olan çok 
yönlü çalışanlar ve uzmanlar için mü-
kemmeldir. Yeni Option 4solid buna ila-
ve olarak iki versiyon halinde yüzeyli mo-
dellerin 3D CNC işlemini mümkün kılar.

Optimizasyon yazılımı BetterNest ko-
nusunda da güncellemeler yaptık. Buna 
göre yeni Common-Line-Nesting fonksi-
yonu mobilya yapı elemanlarına zaman 
kazandıran, hassas frezeleme ve delme 
işlemlerinin yapılmasına imkân tanır.

BetterSim:  
CAMPUS V7 Plus içinde mükemmel 3D talaş

kaldırma simülasyonu

Müşteriye özel, akıllı üretim çözümleriyle 
üretim birimlerinizin kapasitesini ve verim-
liliğini optimum düzeye ulaşacak şekilde 
arttırıyoruz. Dünya çapında en modern ma-
kine teknolojisi ve uygun yazılım çözümleri 
yardımıyla gerçekleştirilen proses otomas-
yonları sayısının çokluğu, HOLZ-HER Systems 
modern mobilya üretimi için mükemmel bir 
partner haline getirir.

İleriye dönük yatırımlarınızda size 
 STORE-MASTER Panel depolama sistemleri 
ve buna bağlı panel ebatlama ve Nesting 
makineleri ile eşlik ediyoruz.



Kampanya 30.06.2018 tarihine kadar geçerlidir. | *  Fiyatlar fabrika çıkışı net kampanya fiyatlarıdır – nakliye, kurulum, eğitim ve KDV buna ilave edilir. | ** %25 peşinat, 72 ay vade, %15 kalan değer

ILETIŞIM

HOLZ-HER GmbH
Plochinger Straße 65 • 72622 Nürtingen • Almanya 
Telefon +49 (0) 70 22 702-0  
kontakt@holzher.com • www.holzher.de

İçerik sorumlusu:  
Robert Terzer (Genel satış yönetimi) 

Üretim: Friends Media Group, Augsburg

Teknik bilgiler referans değerlerdir. Tasarım ve donanımda 
değişiklik yapma hakkı saklıdır. Resimler bağlayıcı değildir 
ve bazı durumlarda standart donanıma dahil olmayan özel 
donanımlar içerebilir. Daha iyi anlaşılması için resimler bazı 
durumlarda öngörülen koruyucu kapaklar olmaksızın görün-
tülenmiştir. 

www.facebook.com/holzher.gmbh

www.youtube.com/holzhervideos

HOLZ-HER  
Edition |18 modelleri 

En iyi satan ürünümüz kampanya fiyatlarıyla!

NEXTEC – Atölyeniz için devrim

Kenar bantlama makineleri
STREAMER 1057 XL

Kendini kanıtlamış performans yelpazesi,  
Holz-Her Glu Jet ince film teknolojisi.

SPRINT 1329 premium

ACCURA 1554

Değişken besleme ve en kısa iş parçası periyotları ile 
her türlü kenar bandı trendi için esnek.

Sektörün en esnek çalışma prosedürleri ile her türlü 
kenar bandı ihtiyaçlarınıza uygun çözümler sunar.

Üstün kalite ve sıfır tutkal izi çözümleri. Atölye veya 
fason için endüstriyel kalitede bantlamalar.

LUMINA 1594 industry

Şu ana kadar hiç bir mobilyayı bu kadar kolay 
üretmediniz – NEXTEC‘in tüm öne çıkan özellikleri 
şimdi online: www.holzher.com/nextec

Programlamasız CNC işlemi
Modern mobilya üretimine geçiş daha kolay olamaz!

HOLZ-HER’in NEXTEC makinesi, marangozhanelerin çalışma şeklinde dev-
rim yaratıyor ve sizi geleceğin zorlayıcı işlerine hazırlıyor. NEXTEC, mobil-
yaları verimli, kişisel ve uygun sürede sunmak ve etkin bir şekilde satmak 
için komple çözümdür.

Delik delme, kanal açma ve 4 taraflı frezeleme 
için akıllı çözümler.

Uzun ömürlü güçlü gövdeler ve hassasiyetin 
teknoloji ile buluşması.

CNC işleme merkezleri Ebatlama Makineleri

Bir parçanın yüzeyinde ve dört tarafında otomatik 
ve hızlı işlem,

En modern 5 eksen teknolojisiyle maksimum 
esneklik.

EVOLUTION 7402 4mat TECTRA 6120 classicEVOLUTION 7405 4mat PRO-MASTER 7125 | 7225

Edition|18 Fiyat

70.150 EUR  
‘dan başlayan fiyatlar*  

Edition|18 Fiyat

35.000 EUR 
‘dan başlayan fiyatlar*  

Edition|18 Fiyat

89.000 EUR
‘dan başlayan fiyatlar* 

Ya da yetkili HOLZ-HER 
 partnerimizle irtibata geçiniz!
www.holzher.com

MICHAEL WEINIG AG Turkey Office
Kavacik Mh. Ekinciler Cd.  
Yeni Sk. 5/A VIP Plaza K.2 D.5
34810 Beykoz-Istanbul
www.weinig.com

 Uzmanınız

ILETIŞIM

LİGNO MAKİNE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ
Adres : Göztepe Mah. Atatürk Cad. Köprülü  Çıkmazı No:2/2 
34815 A.Hisarı / İstanbul

Tel : +90 216 465 78 00 
Fax : +90 216 465 78 09 
E-posta : ligno@ligno.com.tr

Edition|18 Fiyat

110.000 EUR  
‘dan başlayan fiyatlar*  

Edition|18 Fiyat

90.000 EUR 
‘dan başlayan fiyatlar*  

Edition|18 Fiyat

60.050 EUR  
‘dan başlayan fiyatlar*  

Edition|18 Fiyat

50.050 EUR 
‘dan başlayan fiyatlar*  

Edition|18 Fiyat

70.000 EUR  
‘dan başlayan fiyatlar*  

Edition|18 Fiyat

119.000 EUR 
‘dan başlayan fiyatlar*  


