
Høy presisjon
Nøyaktiv sammenføyning ved hjelp av CNC 
teknologi

Plasseffektivt og kompakt utstyr 
Elementer opp til 12m trenger kun 90m2 
gulvareal

Kan også tilpasses til eksisterende 
bord/jigger

Produktfordeler oppsummert

Øk produksjonskapasiteten
Prefabrikering effektiviserer både 
produksjonsprosessen og montering på 
byggeplass.

Kort nedbetalingstid

Fleksibel produksjonslinje for små kvanta. 

Produser mindre serier lønnsomt med høy presisjon. Portalløsningen WALLTEQ M-120 kombinert med monteringsbordet 
BUILDTEQ A-530 tilbyr en effektiv løsning. Automatisert produksjon av vegger, tak, gulv og taktstolelementer er mulig med en 
forsvarlig investering. Løsningen leveres med klemmer for bearbeiding av ulike elementer og materialer.

www.elementproduksjon.no YOUR SOLUTION



Fleksibel produksjon

· Produserer vindu- og dørutkapp så vel som hulltaking 

· Kan utføre fresing som sirkler, kurver og rette kutt. 

· Håndterer ulike spiker og stifteenheter;
muliggjør feste av bordkledning på gavlelementer

·Håndterer en rekke ulike materialer:
fiberplater med lav tetthet, OSB, kryssfiner, gipsplater, 
gipsfiberplater

Strukturert arbeidsprosess
· Optimalisert arbeids- og materialflyt

· Høy grad av ressursutnyttelse

· God arbeids-ergonomi og sikkerhet

· Automatisert dataoverføring fra CAD reduserer 

feilmargin
· Brukervennelig med powerTouch brukergrensesnitt
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Vela AS er eneforhandler av 
maskiner og utstyr fra WEINMANN 
som tilbyr komplette løsninger for 
prefabrikkering og 
elementproduksjon.

Vi tilbyr løsninger tilpasset ulike 
behov, fra frittstående maskiner 
utviklet for en spesifikk 
arbeidsoppgave, til komplette 
produksjonssystemer for industriell 
produksjon. Du får alt du trenger 
fra en enkelt leverandør, fra 
prosjektbeskrivelse, til utvikling, 
programvare, produksjon, salg og 
service. 

Vi har mange referansekunder i 
Norge og arrangerer gjerne 
kundebesøk!

Avdeling Levanger/ 
hovedkontor

Vela AS
Håkon den godes gt. 34 7600 
Levanger

vela@vela.no
740 833 99

Org nr: 942 052 111

Trond Gulbrandsen
Daglig leder / salg Homag/Weinmann

t: 90671087
m: gulbrandsen@vela.no

Ole Øystein Skogset
Deleansvarlig Homag/Weinmann ,salg Weinmann

T: 90722003
m: ole@vela.no




