
Uden CNC går det bare ikke!

Evolution 7405

● Uovervindelig hurtig og effektiv

● Nem og enkel at komme i gang
med 

● Fuldendt  CNC bearbejdning



■ Lidt statements fra begejstrede kunder:

■ “En CNC er simpelthen en nødvendighed for at være
konkurrencedygtig i dagens marked – med vores Evolution er vi 
blevet hurtigere og har hævet vores produktkvalitet”

■ “Evolution 7405 frigør arbejdsstyrken med 1,5 mand på vores
værksted”

■ “Vi kunne aldrig have klaret den store hotelordre til tiden, hvis det
ikke var for vores Evolution”

■ “At få nye og fastholde faglærte medarbejdere bliver hårdere og 
hårdere – Vores folk er vilde med den nemme programmering og 
bearbejdning på vores EVOLUTION”

■ “Evolution 7405 har vist sig at være langt mere alsidig end vi 
forventede”

■ “Jeg var ikke interessseret i at ende med kun at installere køkkener
- Jeg ønskede at være med i produktionsprocessen !”

EVOLUTION – The must have vertical



Revolutionen på mindre end 5 kvm.

EVOLUTION De succesfulde WHITE EDITION modeller - 2016!



EVOLUTION 7401/7402 - Sammenligning

Sammenligne



XL Borehoved

EVOLUTION 7401/7402/7405 

Interessant mulighed:

■ EVOLUTION borehoved XL-udførelse
med op til 22 spindles!

■ X-retningen 5 + 4 vertikale bor
■ Y-retningen 4 (+2) vertikale bor
■ 4 horisontale bor i X-retningen
■ 2 horisontale bor i Y-retningen
■ Notsav i X retningen er standard
■ 1.9 kW effekt
■ Værktøjsoptimering af CAMPUS

softwarepakke for tids og process
optimerede borecyklusser

■ Ekstra muligheder: 
■ 2 ekstra bor i Y-retningen
■ 1 vertikalbor med dobbelt-effekt

ideel for Ø 35 hængselboring osv..



EVOLUTION 7401 & 7402

Motoriseret vakuumclamps

I X-retningen på 7401/7402    

Positionering af vakuum-

sugere er støttet af CAMPUS

Ekstra udstyr:

Specielle sorte vakuum-

sugere.



7401 & 7402 Perfekt korpusbearbejdning

■ Boring & not 
med 7401

■ Plus fræsning 
med 7402



EVOLUTION softwarepakke

EVOLUTION 7401/7402/7405 Software:
■ CAMPUS softwarepakke for maskine
■ High Speed USB server
■ Veludviklet, mulitfunktionelt CAD/CAM software 

med kort indlæringstid
■ incl. aCADemy high-end CAD-Software 
■ incl. direkte import af DXF-filer
■ incl. MT-Manager – Det perfekte og nemt

anvendelige styringssystem. 
■ incl. et væld af makroer og støtteprogrammer
■ incl. simulering af programafviking
■ incl. hjælpe-geometrier, radial værktøjstilgang osv. 

osv. osv…..
■ 21.5“ 16:9 monitor giver perfekt overblik
■ Ekstrem kort indlærings-tid – hurtig success!
■ CabinetControl Base
■ Fuld version CabinetControl PRO V12 software

pakke kan anbefales



Realy unique – the EVOLUTION

De vertikale CNC-modeller fra HOLZ-HER  en (r)EVOLUTION

■ Overbevisende og godt
gennemtænkt industrielt design 

■ Ideel indblik og adgang til CNC-
maskinen.

■ Kvalitetskomponenter hele vejen
igennem giver high-end og 
effektiv bearbejdningresultat

■ Patenter på mange unikke
funktioner!

■ Nyt: Automatitions instillinger
i CAMPUS. Automatiseret
ilægning og returnering
samt nedtællingsfunktion!



Nye makroer: Start POS, Next POS

EVOLUTION 7405   Patenteret og fleksibel materialehåndtering 
handling



EVOLUTION 7405 - WHITE EDITION Connect



Ny EVOLUTION 7405 Makro – P-System



Fordele ved det nye samlings-system

■ Ingen lim

■ Ingen dyvle-iskyder eller rammepresse

■ Meget høj samlingskraft
■ Korpus kan være på 90°
■ 45°/fleksible (5-akset eller aggregate)



EVOLUTION 7405
Den mest universelle 
vertikale CNC!



EVOLUTION 7405 – Den unikke løsning!
Innospann vakuumsugere 
Kan udskiftes på få sekunder – Støttet af EVOLUTION software!



EVOLUTION 7405 – Den universelle vertikale CNC!

Specielle hårde plastik vakuum 
pads for massivt træ og lignende

175 x 175 mm

190 x 64 mm



EVOLUTION 7405 – Plus flere nye vakuum pads!

Helt nye vakuum pads med
integreret gummiramme fra
INNOSPANN velegenet til ru og 
ujævne overflader
175 x 175 mm 5049206

190 x 64 mm 5049292



Ekstremt alsidig, hurtig og præcis
De vertikale CNC-Maskiner fra HOLZ-HER en (r)EVOLUTION
- Prøver i massivt træ – fasthold af skabeloner under fræsningen 



EVOLUTION 7405
- „Uendelige“ muligheder - 3500 mm og 75 kg uden nogen form for støtte

- Intelligent software med automatisk control for alle emnelængder



The „ART“ of the EVOLUTION

- Relief-fræsning ved hjælp af ekstra software 

- Eksempel „the last supper“



The „ART“ of the EVOLUTION

- Perfekt Pic2Plate Light-Reflex-fræsning (Pic2Plate software)



EVOLUTION 7405 for massivt træ

- Effektiv produktion af cabinet dele i massivt træ



EVOLUTION 7405 for emner i massivt træ

- trappevanger i massivt træ (kunde i Vorarlberg)



EVOLUTION 7405 for emner i massivt træ

- Trapper i massivt træ (kunde i Østrig)



EVOLUTION 7405 for emner i massivt træ

Ja – alle dele produceres på EVOLUTION 7405!



EVOLUTION 7405 den universelle

- Emner for stole og bænke



EVOLUTION 7405 den universelle

- Endnu en kunde der udnytter den fulde kapacitet på EVOLUTION



Kvalitetsmaskiner fra HOLZ-HER


