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Med GoZee-appen bliver brochuren levende
Gå på opdagelse i brochuren med en smartphone eller tablet via GoZee-appen, og find 360°-panoramaer,
fotogallerier, cinemagraphs, direkte webadgang og snap videos ved hjælp af augmented reality.

GoZee: Sådan kommer du i gang på 30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store eller
Google Play, og download appen på din
smartphone eller tablet.
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2. Åbn appen, og brug den på sider med
GoZee-ikonet.
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VELKOMMEN
til Junget

Junget er en af Danmarks førende leverandører af maskiner og
skærende værktøj til træ-, plast- og aluminiumsindustrien. Vi forhandler førende brands som Weinig, Biesse og Altendorf inden
for maskiner, og Leitz har i mange år været vores premiumbrand inden for værktøj.
Vi har en unik position i maskinbranchen som værende totalleverandør, der tager det samlede ansvar for en maskinløsning med
alt fra installation til dataintegration og i sidste ende maskinens
performance og vedligeholdelse. En position, der er baseret på
vores fire kerne forretningsområder:
•

Salg af maskiner

•

Maskinservice

•

Salg og produktion af skærende værktøj

•

Sliberi – med landsdækkende afhentning af slibevarer

Vores værktøjsdivision sælger alle typer skærende værktøj til bearbejdning af træ, plast og aluminium, og inden for de seneste
år har vi opbygget en afdeling, som beskæftiger sig med salg af
skærende værktøj til metalindustrien.

DANMARKS

eneste totalleverandør
Når du handler hos Junget, får du tryghed for leverancen.
Ønsker du det, tager vi nemlig gerne ansvaret for hele leverancen og leverer en komplet pakke bestående af maskine,
service, værktøj og slibning.

Kom godt fra start

I totalkonceptet indgår også serviceydelser som dataintegration, installation og skoling af maskinoperatører. Korrekt data
er en forudsætning for, at maskinerne kan performe. Vores
softwareingeniører har mange års erfaring med at konvertere data fra virksomhedernes ordresystemer og sikre, at disse
bliver indlæst korrekt i maskinerne. Et veluddannet serviceteam er ligeledes klar til at installere din maskine og specialuddannede teknikere kan oplære og træne operatører i anvendelse af nye styringssystemer.

Vælg det rigtige værktøj

Det er afgørende, at du vælger det værktøj, der passer til
maskinen, materialet og den pågældende opgave, hvis du
vil opnå den maksimale bearbejdningshastighed og finish.
Jungets værktøjsdivision kan tilbyde dig det rigtige værktøj i
form af produktivt og holdbart værktøj til bearbejdning i træ,
plast og aluminium.
Vedligeholdelse og genopslibning af værktøjet hjælper
sliberiet naturligvis gerne med. Nemmere bliver det ikke!

THE PERFEKT CUT,
THE PERFECT EDGE
Altendorf’s internationally renowned sliding table saws and
Hebrock’s edgebanders enable panels to be processed
to perfection. Both brands are renowned for their high
processing quality and precision. Now they are operating
together under the umbrella of the Altendorf Group to combine their strengths for the woodworking industry worldwide.

www.altendorfgroup.com

DIN EKSPERT
i vinduer og døre

Hos Junget finder du et komplet sortiment
inden for vinduesanlæg baseret på tre premium-leverandører: Weinig, Biesse og Stegherr. Vi
kan levere alle typer maskiner til vinduesindustrien, uanset om det er til unika- eller serieproduktion.

Weinig Conturex

Et Weinig-vinduesanlæg betegnes ofte som
et Conturex-bearbejdningscenter. Her samles
hele bearbejdningen i én arbejdsgang, hvilket
giver helt nye muligheder for just in time-levering. Et Conturex-bearbejdningscenter erstatter
i snit op til fem andre maskiner og sikrer øget
præcision, fuld automatisering og høj fleksibilitet.

Biesse Winline og Rover B

Biesses maskinserie indeholder nogle produktive vinduesanlæg, der passer perfekt til små
og mellemstore virksomheder. En Winline giver
mulighed for at kombinere styrken af en high
performance-linje med fleksibiliteten i et multicenter. En Rover B samler flere bearbejdninger
i én arbejdsgang og sikrer en fleksibel produktion.

Stegherr

Stegherr tilbyder en komplet maskinløsning til
vinduesindustrien, når det gælder udskæring
og bearbejdning af sprosser og lister. Produktprogrammet giver gode muligheder for at lave
kundespecifikke løsninger bestående af flere
maskiner, som tilsammen skaber den unikke og
specialiserede produktion.

Leitz

Som eneforhandler af Leitz værktøj i Danmark
tilbyder Junget profilværktøj, der sætter nye
standarder indenfor præcision, skærehastighed
og håndtering. I sin premium version imponerer
denne løsning med meget høje snithastigheder
og en flot finish.

Scan ikonet og se video med Leitz
profilskærer.

KOMPETENT
sparringspartner

Vores key-account team er sammensat af eksperter, der har
mere end 25 års erfaring fra vinduesbranchen. Ingen i Danmark
ved mere om bearbejdning af vinduer og døre end dem, og det
sikrer vores kunder en kompetent sparringspartner ved f.eks.
produktionsomlægning eller effektivisering af produktionsprocesser.
Vores kunder bliver tilknyttet én fast kontaktperson, som sikrer
en professionel projekthåndtering fra bestilling til installation.

Kontak
t
os og få
individu
el
rådgivn
ing

MØBEL
PRODUKTION
– tilpasset til dit behov
Uanset om du er på udkig efter værktøj eller maskiner til
fremstilling af køkkener, møbler eller inventarløsninger, så
har Junget en løsning, som kan tilpasses til dit behov. Udviklingen går stærkt og en moderne 5-akset CNC maskine kan
hurtigt og effektivt lave en samlet bearbejdning af et emne,
og med det rette værktøj får du både en øget bearbejdningshastighed og en flottere finish.
Vil du således være sikker på at følge med udviklingen, så tøv
endelig ikke med at kontakte os. Vores rådgivning tager udgangspunkt i din produktion, og sammen finder vi de effektviseringsmuligheder, som sikrer dig en konkurrencedygtig produktion.
Qua vores store knowhow fra branchen og det store produktsortiment indenfor maskiner og værktøj, tilbyder vi løsninger
til alt fra store serieproduktioner med pladebearbejdning til
køkken- og møbelindustrien, til unika løsninger i massivt træ
hos mindre inventarsnedkerier.
Junget tilbyder bl.a. følgende maskiner og tilhørende værktøj:
•
•
•
•
•

CNC bearbejdningscentre 3-, 4-, og 5-akset
Afkortere
Rundsave
Pladesave
Bredbåndspudsere m.m.

FREMMER LODRET SAVTEKNOLOGI

WWW.STRIEBIG.COM

JUNGET

i metalindustrien
Arbejder du i metal eller aluminium, så kan Jungets værktøjsdivision også supportere dig med skærende værktøj. Vi er specialister indenfor kundetilpassede båndsavklinger og fremstilling
af specialværktøj tilpasset dine behov. Erfarne medarbejdere fra
metalindustrien rådgiver og vejleder dig, så vi sammen finder den
mest rentable løsning, uanset om det gælder klinger, fræsere,
bor eller lignende. Junget har egenproduktion af værktøj, hvilket
sikrer fleksibilitet og attraktive leveringstider.

Hold værktøjet skarpt

Foruden salg af specialfremstillet værktøj kan vi også hjælpe
med servicering og vedligehold af værktøjer uanset fabrikat til
metal- og aluminiumindustrien. Inden du smider værktøj væk,
er det værd at undersøge, om det kan slibes. En god slibning
og en god belægning er med til at forlænge værktøjets levetid,
mindsker slid på maskinen og sikrer en optimal produktion. Ring
til Junget for at høre mere om vores slibeservice til metal.

BEARBEJDNING
i aluminium

Med et omfattende produktprogram henvender maskinudvalget sig til alle producenter, der arbejder i aluminium – uanset
om det gælder produktion af vinduer, facadeelementer eller
aluminiumsprofiler generelt.
Sortimentet består bl.a. af:
•
Afkortersave
•
CNC-bearbejdningsmaskiner
•
Kopifræsere
•
Hjørnesamlingsmaskiner til professionelt brug
Junget er eneforhandler af elumatec-maskiner i Danmark.

Til industri og håndværkere,
for perfekte profiler.

Maskiner til perfekt fremstilling
af profiler - siden 1928.

Vi er, i et globalt marked, førende i hvad
angår kvalitet og innovation indenfor
fremstilling af maskiner til bearbejdning af
profiler i aluminium, PVC og stål. Med et
produktsortiment på over 150 produkter
møder vi ethvert tænkeligt behov.
Modulære maskinkonstruktioner tillader
fleksible og kundetilpassede løsninger til
alle sektorer og firmastørrelser, fra små
håndværksmestre til industriel produktion
af profiler.

www.elumatec.com

STORT UDVALG
til plastindustrien

Arbejder du primært i plast med bearbejdningsopgaver som afkortning, udfræsning eller opskæring, så tilbyder Junget et bredt
udvalg af maskiner og skærende værktøj, der kan løse lige præcis
den type opgaver.
Indenfor de seneste år har især én af vore leverandører nemlig
italienske Biesse investeret i en helt ny maskinserie til plast. Med
de nye Biesse maskiner sættes der nye standarder for holdbarhed og præcision i udskæring og bearbejdning i plastindustrien.
Biesses maskinserie indeholder bl.a
•
CNC bearbejningscentre: Fræse, bore og skæreenheder
(3- 4- og 5- akset)
•
Pladeopskæringsanlæg
•
Vandstråleskærere (3- 4- og 5-akset)
•
Viet bredbånds-pudseautomater

PROFILERING
– og opskæring i træ

Som specialist indenfor maskiner og værktøj til opskæring, afkortning og profilering af træ har Junget igennem mange år været rådgiver og samarbejdspartner til de danske savværker, listefabrikker og
gulvproducenter m.fl.
Med førende producenter som Weinig og Leitz i ryggen tilbyder vi
bl.a. kehlere og opskæringsanlæg, der er kendt for deres effektivitet,
holdbarhed og en performance i verdensklasse. Som totalleverandør
tilbyder vi en samlet pakke, så du er sikker på, at der er sammenspil
mellem maskine og værktøj, og du derved får en konkurrencedygtig
og rentabel produktion. Løbende produktudvikling sikrer, at vi hele
tiden har de mest effektive maskiner og værktøjer at tilbyde dig.
Nye løsninger indenfor høvleværktøj imponerer netop nu med hurtige bearbejdningshastigheder og en reduktion af tiden, der bruges
på udskiftning af profilplatter og daglig vedligeholdelse.

PROFESSIONEL
SLIBESERVICE
til industrien

Har du behov for at få slebet værktøj, skær eller knive, så kan
Jungets sliberi løse opgaven. Junget A/S har slebet værktøj i
mere end 25 år og sliber i dag alle typer skærende værktøj til
træ-, metal- og fødevareindustrien samt den grafiske industri.

Værktøjsslibning til industrien

Lad Junget slibe dit værktøj – så ved du, at du får udført et
præcisionsarbejde. Vi har i mere end 25 år leveret slibeservice til virksomheder i hele Danmark.
Vi kan slibe alt fra klinger til profilfræsere og diamantværktøjer, såvel som knive, skær og kødhakkere. Genopslibningen
sker i vores produktionsfaciliteter i Hinnerup ved Aarhus,
hvor vi har en alsidig maskinpark, der kan løse de mangeartede slibeopgaver.
Vores slibebiler henter og bringer dagligt varer til og fra vores
kunder i hele Danmark. Nemt, billigt og bekvemt.

Bestil
afhentning
af slibevarer
på junget.dk

HUSK

Gratis fragt
ne
ved køb onli
over 2.000
l
kroner eksk
moms

VORES
WEBSHOP
Find et stort udvalg af kvalitetsværktøj til bearbejdning i træ,
plast og aluminium m.m. Uanset om du leder efter en savklinge,
holdeværktøjer eller en båndsavklinge m.m., så er der gode
chancer for, at vi har lige netop det værktøj, som du leder efter.
Vi håber, at du finder det værktøj, du søger. Du er naturligvis
også altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail.

Vores målsætning er at fremstå som en kvalitetsbevidst samarbejdspartner.
Niels Kalhave A/S har gennem 50 år fremstillet og
monteret driftssikre kvalitetsanlæg til industrivirksomheder.
Vi har bestræbt os på at levere udsugnings- og
ventilationsanlæg, der er tilpasset kundens aktuelle
ønsker og behov, samt at anlæggene leveres og
monteres til den aftalte tid og pris.
Niels Kalhave A/S har stor erfaring i projektering
og montering af store såvel som små anlæg og har
altid fuldt med udviklingen inden for området.

Industrivej 18, 8800 Viborg
Tlf.: 86 62 50 00
Frank Hansen
Tlf.: 20 22 81 97

www.kalhave.dk

Junget A/S
Sigma 3
8382 Hinnerup

• 14427 • www.jsdanmark.dk

Tlf.: +45 89 36 55 00
Mail: info@junget.dk
www.junget.dk

