
Zažijte perfektní poměr ceny a výkonu
a najděte takový Profimat, který je optimální pro velikost Vašeho 

provozu a vyhovuje Vašim požadavkům.

NYNÍ NA PROFIMAT.WEINIG.COMA to není vše – jak můžete vidět na další stránce. 

Těšte se na novou generaci hoblovacích a profilovacích 

strojů, které se soustředí na to podstatné a přitom nabízí 

Vašemu provozu všechny možnosti.

Další informace o specifikacích a cenách najdete 

na profimat.weinig.com

NOVÝ
PROFIMAT.

HOBLOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ
V KVALITĚ WEINIG.

WEINIG NABÍZÍ VÍCE
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TRADICE ZAVAZUJE
NOVÝ PROFIMAT JE K DISPOZICI VE DVOU SILNÝCH PROVEDENÍCH, KTERÉ JIŽ NYNÍ MAJÍ 

NA TO, STÁT SE LEGENDOU. U OBOU PROVEDENÍ BUDETE PROFITOVAT Z NÁSLEDUJÍCÍCH 

VLASTNOSTÍ.

Vše pod kontrolou

Na přání disponuje Profimat inteligentním řízením pro 

opakovatelný výsledek stiskem tlačítka – včetně 10,1“ displeje 

s intuitivním naváděním uživatele. Požadované rozměry šířky 

a tloušťky jsou tímto polohovány automaticky. Alternativně 

lze stroj ovládat manuálně. 

Neomezeně komfortní a bezpečný

Intuitivní ovládání stroje Profimat 

zajistí krátké přípravné časy, vysokou 

bezpečnost uživatele, příjemný ovládací 

komfort, a trvale bezpečnou práci.

Velký výkon na malém prostoru

Díky kompaktní konstrukci nepotřebuje 

nový Profimat více místa než srovnatelní 

předchůdci.

Maximálně účinný

Na základě nového technického zpracování 

je Profimat překvapivě energeticky úsporný. 

Toto je ceněno u grantů a dotací.

Tichý chod a preciznost

Díky robustnímu litinovému stojanu a 

vřetenům v osvědčené kvalitě WEINIG 

zajistí Profimat vysokou kvalitu povrchu 

všech obrobků.  

Spolehlivý partner

Díky kompaktní, robustní konstrukci 

a menšímu množství nadbytečných 

funkcí je Profimat neuvěřitelně odolný 

a nenáročný na údržbu.

Široký průchod

Pokud máte velké dílce, můžete 

volitelně získat Profimat s pracovní 

šířkou 260 mm. Standardní je šířka 

230 mm.
MALÝ, AVŠAK DŮLEŽITÝ ROZDÍL

PROFIMAT 30

» Volitelně výbava se 4 nebo 5 hřídelemi

» Rychlost posuvu do 15 m/min.

» Otáčky hřídelí 6.000 ot./min.

PROFIMAT 50

»  Volitelně výbava s 5 nebo 6 hřídelemi

» Rychlost posuvu do 30 m/min.

»  Určen bez omezení pro opracování tvrdého 

dřeva a pro řezání 

»  Otáčky hřídelí 7.000 ot./min.  

(na přání 8.000 ot./min.)

NASTAL TEN PRAVÝ ČAS PRO 
DALŠÍ GENERACI.
Pokud si truhlářství hledá vhodného nástupce, 

pak vyvstávají hlavní otázky: co musí příští gene-

race udělat, aby dokázala čelit rostoucím výzvám 

rychle se měnícího odvětví?  Kdo přinese nejvyšší 

požadovanou míru rychlosti, flexibility, spolehli-

vosti a kvality, aby mohl trvale obstát na trhu? 

S novým strojem Profimat našel WEINIG odpo-

věď na tyto a další otázky.  Hoblovací a profilova-

cí stroj jde ve stopách mnohonásobně osvědče-

ných řešení WEINIG. 

 

Staví na jejich silných stránkách, optimalizuje je a 

doplňuje je o moderní funkce.

Je dobré vědět: navzdory různým změnám ve 

vývoji nevyžaduje nový Profimat více prostoru 

než srovnatelné předchozí modely.  

Jakmile je stroj nainstalován, zažijete jako řemeslník 

s novým strojem Profimat vysoký komfort obsluhy 

a výrazně tichý chod. Přestavování stroje se daří 

provádět rychleji a bez komplikací než kdy dříve. 


