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LASER SYSTEM LAP
DIGITAL LASER FÖR
HUSTILLVERKARE
WOOD PRO är ett lasersystem för projicering av multipla linjer eller konturer på
arbetsytor, arbetsstycken eller maskinfixturer. Laserlinjerna generaras från CADdata. De projicerade formerna är alltid måttriktiga. Med WOOD PRO optimeras
arbetsflödet och kvaliteten av produktionen.
Oavsett process eller produkt så kommer du arbeta snabbare, mer flexibelt och
bättre än med konventionella metoder.

• TRE I ETT - WOOD PRO är
ett komplett system i med
harmoniserade komponenter:
Användargränssnitt,
projiceringssystem och service.
• MER PRECISION - Placera
fixturer, anhåll och virke med
millimeterprecision.
• SNABBARE - Spara timmar:
ingen mätning, ingen märkning,
inga tester - Ladda data, starta
projicering, börja jobba.
• TYDLIGT - Se i förväg vad som
kommer hända - och var.
• SÄKRARE - Identifiera problem
redan vid inställning - innan det
är för sent.
• KOSTNADSEFFEKTIVT WOOD PRO laser system
reducerar uppsättningstiden.
Många system betalar sig inom
några månader.

Lasersystem LAP
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RANDEK I KORTHET
Randek utvecklar, tillverkar och säljer högpresterande maskiner och system
ämnat för prefabricerad hustillverkning. Produktsortimentet består av: kapsågar,
vägg-, golv-, och taklinjer, takstolssystem, vändbord och specialmaskiner.
Automationsgraden sträcker sig från helautomatisk till manuell.

KAPSÅGAR

VÄGG-, TAK- OCH GOLVLINJER

Högkvalitativa och
välbeprövade kapsågar
från manuella till
helautomatiska samt
specialsågar.

Ett komplett
produktprogram av
utrustning för tillverkning
av väggar, golv och tak.
Från helautomatiska
system till manuella.

TAKSTOLSSYSTEM

VÄNDBORD

Anpassad utrustning
för kvalitativ tillverkning
av takstolar från
traditionella system till
helautomatiska.

Flexibla och välbeprövade
vändbord från enkla till
avancerade med en rad
valbara optioner.

SPECIALMASKINER

TJÄNSTER

Specialmaskiner
framtagna för
särskilda applikationer:
Helautomatisk
putsmaskin,
lättregelpress,
takluckemaskiner,
fönster/karm/
bågmaskin etc.

Ett komplett
program av tjänster:
Fabrikslayout, Underhåll,
Husbyggnadssystem och
Finansiering.

Randek AB, Tångvägen 24, SE-311 32 Falkenberg, Sweden
Phone: +46 346 55 700, Fax: +46 346 55 701, www.randek.com, E-mail: info@randek.com

Randek är inte ansvarig för eventuella tryck- eller faktafel i denna katalog

Företagets historia sträcker sig tillbaka till 1940-talet och startade i nära samarbete
med de första prefabricerande hustillverkarna. Idag använder ledande hustillverkare
i 36 länder Randeks maskiner och system.

