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Již od roku 1989 se společnost WEINMANN zabývá výrobou strojů pro tesaře. Přes 30 let si buduje 
solidní a důvěryhodné renomé u svých zákazníků

Od poloviny 90. let pak WEINAMNN určuje směřování trhu, upevňuje svojí pozici a stává se lídrem 
v oboru. V roce 1998 se přidává do skupiny HOMAG a díky špičkové distribuční síti této společnosti 
se jí otevírá celosvětový trh, což společnosti pomáhá kompenzovat sníženou poptávku po 
dřevostavbách v Německu na přelomu století.

Dnes je WEINMANN největší dodavatel strojů a systémů pro výrobu dřevostaveb. Jako součást 
skupiny HOMAG prodává svoje produkty na všech pěti kontinentech a za 30 let existence společnost 
prodala více než 5000 strojů! První výrobní linka dodaná společností WEINMANN v Schwörer Haus 
je stále v provozu a vyrobilo se na ní dosud více než 20 000 dřevostaveb!

WEINMANN svým zákazníkům dodává veškeré know-how. Individuální konzultace, software pro 
ovládání strojů, návrhy hal, nástroje pro optimalizaci výroby a také školení zaměstnanců pro rychlé 
zahájení výroby. Zákazník je pro společnost klíčový prvek vývoje – zná skvěle trh a své požadavky a 
právě návrhy zákazníků společnosti WEINMANN dávají ty nejlepší podněty do dalšího vývoje. Proto 
doufejme, že i ve čtvrté dekádě historie společnosti bude spojení se zákazníky plné důvěry a úspěšné 
spolupráce.

VÁŠ PARTNER PRO VÝROBU DŘEVOSTAVEB

O SPOLEČNOSTI

www.epimex.czVíce na



BEAMTEQ

Řada CNC strojů pro výrobu tesařských konstrukcí. Vyhovují všem požadavkům výroby krovů, 
nosníků, dřevěných konstrukcí, dřevostaveb i srubů. Vyznačují se vysokou přesností a rychlostí. 

Výrazně zvyšují efektivitu a kvalitu výroby. Pracují v tesařských dílnách i v průmyslových 
automatizovaných provozech.

TESAŘSKÉ STROJE

OBCHOD A SERVIS STROJŮ
WEINMANN PO CELÉ ČR

Rádi Vám poradíme! www.epimex.cz

PŘEHLED STROJŮ ZNAČKY WEINMANN ...

Miroslav Nový
product manager

+420 777 666 555

novy@epimex.cz

Jiří Brandejs
product manager

+420 777 666 555

brandejs@epimex.cz



BUILDTEQ  MOVETEQ|

FRAMETEQ

STROJE PRO SESTAVOVÁNÍ
RÁMOVÝCH KONSTRUKCÍ A PANELŮ

Stroje umožňují automatické sestavování rámových dřevěných konstrukcí ale i automatickou 
výrobu kompletních panelů dřevostaveb.

MONTÁŽNÍ STOLY A LINKY
PRO VÝROBU DŘEVOSTAVEB

Stoly pro jednotlivá tesařská pracoviště, obracecí „motýlkové“ sestavy i automatické stoly 
s podélným transportem zařazované do automatických linek.



CNC MULTIFUNKČNÍ OBRÁBĚCÍ MOSTY

WALLTEQ

Multifunkční CNC stroje slouží k upevňování a obrábění deskového materiálu, panelů dřevostaveb 
i dřevěného plošného masivu.

PORTÁLY, SKLADY, ZAKLADAČE, MANIPULÁTORY

Manipulace s deskovým materiálem, panely dřevostaveb, trámy.

STOCKTEQ  FEEDTEQ  STORETEQ| |



Dlab
Drážka
 polodrážka / /

Dvojitý čep Dvojitý plát svislý

Dvojitý řez
Hřebenový řez
 grádování / /

Popis Popis

PopisPopisPopis Roh roubenky

ZapuštěníPopis PopisŠikmé zapuštění

PopisPopis Ozdobné zakončení
konkávní/  /

Popis

PopisOzdobné zakončení Rybinný dlabOznačení

PŘEHLED TESAŘSKÝCH SPOJŮ 



Popis
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Nárožní osedlání Popis

agregace
bednění
bednění
bělové dřevo
bobtnání
boční podpora
borovice
boulit, vybočit
broušení, leštění, smirkování
buk
čep, trn
deska (plošná konstrukce)
difúzně porézní
distanční prut, táhlo
distorze
doba lisování
dotvarování
douglaska obecná
drcení
drtit
dřeňový paprsek
dřevěná stavba
dřevěný skeletový dům
dřevní štěpka
dřevotřísková deska
dřevotřísková deska
dřevovláknitá deska
dveřní zárubeň, okenní rám
dýha
ebenové dřevo
elektrický vlhkoměr
folie, film
geodetický
habr
hlavní vazník
hmoždík, spojovací kolík
hoblování
hodnota pevnosti
hodnověrnost, bezporuchovost
horní pás
horní trám
hranatý, neforemný
hraněné řezivo
hraněný
hrázděný
hrázděný dům
hřeben

aggregation
formwork
shating board
sapwood
swelling
lateral support
pine
buckle
sanding
beech
stud
slab
diffuse-porous
tie rod
distortion
press time
creep
Douglas fir
crushing
crushing
pith pocket
timber structure
timber framed house
wood chip
chip board
particle board
fibreboard
door/window lintel
veneer
ebony
electric moisture meter
film
geodesic
hornbeam
kingpost truss
dowel
planning
strenght value
credibleness
top chord
upstand beam
clumsy
square timber
edgewise
half-timbered
half-timbered house
ridge

die Anhäufung
die Schalung
die Schalung
das Splintholz (junges wachsendes Holz)
quellen
die Seitenführung
die Gelbkiefer
ausknicken
schleifen
die Buche
der Bolzen
die Scheibe
zerstreut porig
die Zugstange, der Zuganker
die Faserneigung, die Verwindung
die Drucklegung
das Kriechen
die Douglasie
stauchen
zerdrücken
der Markstrahl
der Holzbau
das Fachwerkhaus
die Holzschnitzel
die Spannplatte
die (Holz-) Spannplatte
die Faserplatte
Tür-/Fenstersturz
das Furnierholz
das Ebenholz
elektrischer Feuchtigkeitsmesser
die Folie
geodätisch
die Hainbuche
das einfaches Hängewerk
der Dübel
gehobelt
der Festigkeitskennwert
die Zuverlässigkeit
der Obergurt
der Überzug
plump
das Kantholz
hochkant
das Teilfachwerk
das Fachwerkhouse
der First

S
LO

V
N

ÍČ
EK

 T
R
U

H
LÁ

Ř
S
K
Ý
C
H

 P
O
JM

Ů

Č
ES

K
Y

A
N

G
LI

C
K
Y

N
ĚM

EC
K
Y



DŮVĚRYHODNÝ PARTNER

Perfektní popis strojů značky WEINMANN. kromě obvyklé vynikající kvality
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