
ABLAK- ÉS AJTÓ  
GYÁRTÓ TECHNOLÓGIÁK  

ELTÉRŐ KAPACITÁSÚ  
ÜZEMEKRE



A Multi Window Apps™ IV78-92 ablakrendszer C.E. tanúsítvánnyal igazolt,
amely funkcionális és biztonságos működését tekintve rendkívül megbízható.

A szerszámrendszer első modulja IV78, amely pontosan és egyszerűen bővíthető IV92 vagy fa-alu ablak rendszerre. 
Az ablakrendszerek variálásával a vevői igények maximálisan kielégíthetők: két vagy háromrétegű üvegezés, emelt  
légzárási, vízzárási, szélállósági jellemzők valamint hő és hangszigetelési értékek.

„Ami most számunkra fontos,  
hogy mennyit gyártunk belőle  
egy műszak alatt, illetve  
egy darab legyártása  
mennyi időt vesz igénybe.”

Multi Window Apps™ szerszámkészlet

Kedves Gyártó!

Az Ön szakmája, millióknak ad kilátást, biztonságot, 
otthont, vagyis életteret.

Ablak előtt ülünk, eszünk, dolgozunk, kávézunk, há-
za  sodunk, olvasunk, veszekszünk, játszunk, kíván-
csis  kodunk.

Ajtókon rohanunk ki és be, kopogunk, csapkodunk, 
résnyire nyitunk, szélesre kitárunk, esünk át, zárunk 
be. 

A termék egy.

Sokféle külsővel, és talán a későbbiekben beláthatat-
lan felhasználási módokkal, de ami most számunk-
ra fontos, hogy mennyit gyártunk belőle egy műszak 
alatt, illetve egy darab legyártása mennyi időt vesz 
igénybe.

Úgy építettük fel katalógusunkat, hogy a legkisebb 
szériától a legnagyobbig haladva mutatunk be külön-
féle gép- kombinációkat a termék gyártásához. 



MESTEREKNEK
Néhány tökéletes darabhoz

4.000.000 Ft-tól*

3.400.000 F-tól*

Multi Window Apps™

IV78 fűzött csoportszerszám 

IV92 fűzött csoportszerszám 

IV78-92 fűzött csoportszerszám 

Fa-alu fűzött csoportszerszám

2.900.000 Ft-tól*

F520
Egyengető gyalugép
A robusztus kialakítás 
rezgésmentességet biztosít, 
ami elengedhetetlen  
a jó minőségű gyaluláshoz.

2.500.000 Ft-tól*

 
Csapozókocsis marógép 
Asztalhosszabbítással és előtoló berendezéssel

 TF 110

S630
Vastagsági gyalugép
Xylent csendesített tengelymegoldással



db / műszak
10-20

Ablak- és ajtógyártás alapgépekkel, egyedi gyártáshoz

Profilozó marógép 
Asztalhosszabbításokkal, előtoló berendezéssel, 
programozható tengely és profilozó  
vezető mozgatással.

SD 30
Kontaktcsiszoló gép

Alkatrészek és komplett keretek 
csiszolásához.

L’invincibile tf 5

IV78 fűzött csoportszerszám

IV92 fűzött csoportszerszám

IV78-92 fűzött csoportszerszám

Fa-alu fűzött csoportszerszám

Multi Window Apps™

6.800.000 Ft-tól*

8.500.000 Ft-tól*

2.900.000 Ft-tól*

csp
Sticky Note
gépcsere sd 30



db / műszak
20-30

Rugalmas ablak- és ajtógyártás CNC központtal és többfejes gyalugéppel

Többfejes profilozó automata
Egy műveletben teljes  
keresztmetszetű megmunkálás.

Profiset 60

Morbidelli m100
CNC megmunkáló központ 
Egyenes és íves ablakszegmensek, 
keretek megmunkálása.

IV78 fűzött csoportszerszám
IV92 fűzött csoportszerszám
IV78-92 fűzött csoportszerszám
Fa-alu fűzött csoportszerszám

OPUS IV78-92

10.000.000 Ft-tól*

36.000.000 Ft-tól*

5.000.000 Ft-tól*



Többfejes profilozó automata
Szelvénygyalulás,  
üvegléc kivágás,  
kiegészítő profilok,  
takarólécek gyártása.

Superset NT

Windor NT 1
CNC ablakgyártó sarokközpont 
Csapozás, réselés, fúrás belső profilozás,  
keret körbemarás, vasalat helyének marása.

db / műszak
30-40

Ablak- és ajtógyártás sarokközponttal és többfejes profilozó automatával
IV78 fűzött csoportszerszám

IV92 fűzött csoportszerszám

IV78-92 fűzött csoportszerszám

Fa-alu fűzött csoportszerszám

Multi Window Apps™

16.000.000 Ft-tól*

42.000.000 Ft-tól*

2.900.000 Ft-tól*



Többfejes profilautomata 
Szelvénygyalulás, üvegléc kivágás, 
kiegészítő profilok,  
takarólécek gyártása.

Superset NT

CNC megmunkáló központ
Szegmens ívek, egyedi méretű nyílászárók, 
beltéri ajtógyártás, osztók marása.

Accord 25 fx

CNC ablakgyártó sarokközpont
Csapozás, réselés, tok és szárny  
belsőprofilozása, keret körbemarás.

Saomad Sintesi

db / műszak
50-80

Technológia közepes és nagy üzemekre
IV78 fűzött csoportszerszám
IV92 fűzött csoportszerszám
IV78-92 fűzött csoportszerszám
Fa-alu fűzött csoportszerszám

OPUS IV78-92

16.000.000 Ft-tól*

50.000.000 Ft-tól*

50.000.000 Ft-tól*

5.000.000 Ft-tól*



CNC megmunkálóközpont 
Egyedi ajtó-ablak  
szerkezetek megmunkálásához.

Woodpecker

db / műszak
80+

Még nagyobb kapacitással ajánlott technológiák 

IV78 fűzött csoportszerszám
IV92 fűzött csoportszerszám
IV78-92 fűzött csoportszerszám
Fa-alu fűzött csoportszerszám

OPUS IV78-92

100.000.000 Ft-tól*

5.000.000 Ft-tól*



Sergiani
Hidraulikus keretprés 
Ablakkeretek összeállításához.

Felületkezelés
Egyszerű megoldásoktól a robottechnikáig

AMI MÉG KELL
Kiegészítő technológiák

SD 60
Kontaktcsiszoló
Keret elemek és 
komplett keretek 
csiszolásához.

Clamp keretprés
Hidraulikus keretprés. Keretek 
összeállításához és táblásításhoz.

6.800.000 Ft-tól*7.500.000 Ft-tól*

Formula VF 300 Elszívó

A VF szívott rendszerű elszívóberendezése 
kimondottan faipari üzemek számára lett tervezve és 
garantálja a kevesebb mint 0.1 mg/m3 poremisszió 
értéket.

A kompakt kialakításának és akár több gép 
csatlakoztatási lehetőségének köszönhetően 
tökéletesen helyettesítheti a központi elszívókat.

925.000 Ft-tól*

2.800.000 Ft-tól*



Az egyedi  
megoldás

XilogMaestro

A piacon megtalálható numerikusan  
vezérelt megmunkáló központok 

széles választékához tervezett szoftver.

Mindig a vevőink igényeinek kielégítésére törekedtünk.  
Ezért ajánlunk  olyan intelligens gépeket, amelyeket  

az SCM Group által fejlesztett szoftverekkel  
egyszerűen és gyorsan lehet vezérelni 

„MIT TEGYÜNK” AHELYETT,  
HOGY “HOGYAN TEGYÜK”

A felhasználó eldönti, hogy milyen alakzatot  
szeretne gyártani, és a szoftver generál  

minden szükséges információt és vezérli  
az összes megmunkálást, ami az alakzat  

legyártásához szükséges.



MaestroWD
Ajtók és ablakkeretek 
bármilyen méretben 
és formában  
a legegyszerűbb 
és leggyorsabb 
módon, egyedi 
igényeknek 
megfelelően. 

Egyedülálló ajtó- és 
ablak tervezés.
A Xilog Maestro ezen alkalmazását kifejezetten 
egyenes és íves ablakok, ajtók és árnyékolók 
tervezésére és programozására fejlesztették ki. 

A felhasználónak a falnyílást kell meghatároznia, majd  
kiválasztania a modellt, és a szoftver az összes gyártandó  
darabot megtervezi a legkorszerűbb grafikus szerkesztővel.
A Maestro WD alkalmazás ajtók ás ablakok tervezésétől  
a programozáson át a gyártás és megmunkálási  
fázisok vezérléséig használható.

3.200.000 Ft-tól*



A megrendelés kölcsönös
aláírása, kézfogás.

SZERZŐDÉS

A konfiguráció ismételt műszaki ellenőrzése
annak érdekében, hogy a kiválasztott opciók

tökéletesen illeszkedjenek egymáshoz.

BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS

A szerviz lefoglalja a technikust a
beüzemelés várható időpontjára.

SZERVIZ ELŐKÉSZÜLET

Optimális műszaki megoldások
beállítása

SZEMÉLYRE SZABÁS

Kiküldjük Önnek 
az előlegbekérő
dokumentumot.

ELŐLEGBEKÉRŐ

Előlege megérkezik a szállítóhoz,
a folyamat ekkor tud továbblépni.

ELŐLEG BEFIZETÉSE

A véglegesített gépkonfigurációt
megrendeljük a gyártótól.

GYÁRI KIRENDELÉS

A gyári visszaigazolást összevetjük 
a megrendeléssel, ezzel kizárva 

a hiba lehetőségét.

GYÁRI VISSZAIGAZOLÁS
A szállítási határidő és minden fontos 

megrendeléssel kapcsolatos 
információ megküldése.

VEVŐI VISSZAIGAZOLÁS
Az Ön gépe egy bonyolult és összetett szerkezet. Ezért

lényeges, hogy szállítás előtt ellenőrizzük hibátlan működését.
Ez azt jelenti, hogy a gyárban tesztelik, működésbe

hozzák, majd ha minden feltételnek megfelelt,
kiállítják a megfelelőségi bizonyítványt

MEO
A személyre szabott 
gép gyártása.

GYÁRTÁSBA HELYEZÉS

Felvesszük Önnel a kapcsolatot és megbeszéljük,
hogy milyen feltételek szükségesek az új gép

fogadásához. Az Ön feladata ezek
kialakítása a gép érkezéséig.

ÜZEMI FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE

Értesítjük Önt, hogy a gép szállításra kész, melynek
feltétele a hátralévő összeg megfizetése.

KÉSZRE JELENTÉS, PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS

A teljes hátralévő összeg
beérkezik a szállítóhoz.

VÉTELÁR BEFIZETÉSE

A gépet felrakodják és elindul az Ön üzeméhez.
SZÁLLÍTÁS

 Az Ön feladata, hogy megfelelő eszközök álljanak
rendelkezésre a lepakoláskor, annak érdekében,
hogy a gép sérülésmentesen a helyére kerüljön.

A GÉP FOGADÁSA
Az Ön munkatársai az elektromos, elszívó és

levegő hálózatba bekötik a gépet.

BEKÖTÉS

 Technikusunk összeszereli a gépet.
ÜZEMBE HELYEZÉS

Technikusunk elindítja a tesztprogramokat
és a mintadarab gyártásokat.

PRÓBAGYÁRTÁS
Technikusunk betanítja a gép
kezelésére az Ön kollégáit.

BETANÍTÁS
A  beüzemelési jegyzőkönyv aláírása,

a garanciális időszak kezdete.

JEGYZŐKÖNYV ALÁÍRÁSA
Gépkönyv, használati és 
karbantartási útmutatók átadása.

TARTOZÉKOK ÁTADÁSA

A gyár szállításra kész állapotba
csomagolja a gépet.

CSOMAGOLÁS ÉS
FUVAROKMÁNYOK KIÁLLÍTÁSA Munkatársunk jelzi Önnek, hogy 

pontosan mikor érkezik gépe az üzembe 
és milyen munkaeszközöket kell 
biztosítania a gördülékeny lerakodáshoz.

SZÁLLÍTÁSI ÉRTESÍTŐ

KÖSZÖNJÜK!
Jó munkát!

Mi történik a gépemmel? Megrendeléstől a gyártásig.
A fejlődés jegyében csapatunk megalkotta saját Együttműködési Térképét is, mely átláthatóvá teszi gépe útját egészen a me-
grendeléstől a gyártásbahelyezésig. Ez azt jelenti, hogy a piacon egyedülállóként egy nyomonkövethető rendszert biztosítunk, 
amely visszaellenőrizhető és folyamatosan informálja megrendelőinket gépük státuszáról. Valós bizalmon alapuló kapcsolatokat 
teremtünk.



Planet-Gép Kereskedelmi Kft. 
2600 Vác, Horgásztói u. 1. 

+36 27 345 292
info@anest.hu
www.anest.hu

Adószám: 12419137-2-13 HUF 
BANK: HU32 10700024-68565523-51100005

EUR BANK: HU58 1070 0024 6856 5523 5000 0005

*Áraink nettó értékben értendők, a szállítást tatalmazva,
335 Ft/Eur árfolyamon, a beüzemelési munálatok nem képezik az ajánlat részét.
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