
www.blum.com

EASYSTICK
De nieuwe dimensie van de verwerking
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Uw perfecte ondersteuning
EASYSTICK is het nieuwe aanslagsysteem van Blum. Van het snel en een-
voudig uitrusten van de machine tot het perfecte boorbeeld wordt uw gehele 
proces eenvoudiger gemaakt. EASYSTICK berekent, na ingave van de af-
metingen van het werkstuk, de bevestigingsposities van het beslag. Daarna 
worden de aanslagen automatisch bepaald en worden stap voor stap de juiste 
bevestigingsposities aangeduid: Plaat aanleggen, boren, klaar.
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MINIPRESS met EASYSTICK
De boor- en beslagmachines van Blum zorgen 
ervoor dat boringen aan corpus, deur en front 
snel, gemakkelijk en precies zijn uit te voeren. 
Ongeacht of u werkt met een MINIPRESS P,  
een MINIPRESS PRO of in de toekomst op de 
MINIPRESS top. Uitgerust of aangepast met 
EASYSTICK worden deze verwerkingsmachi-
nes uw perfecte helpers. Want ze verkorten de 
opstarttijden en verhogen de flexibiliteit en de 
precisie van de boringen.
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Meteen aan de slag 
Met EASYSTICK is het voor het 
eerst mogelijk om met behulp van 
een computer de verwerkingsin-
stellingen direct aan de machine 
uit te voeren: Lade bepalen, 
bewegingstechnologie selecte-
ren, hoogte ladezijwand kiezen: 
EASYSTICK rekent automatisch 
de boorposities uit.

Up to date blijven 
Updates worden via downloads 
ter beschikking gesteld en kun-
nen via een USB-stick overgeno-
men worden. Zo zorgt u ervoor 
dat EASYSTICK met betrekking 
tot functies en producten altijd 
actueel is. 

Geïntegreerd werken 
De overname van de boordata uit 
de corpusconfigurator/DYNAPLAN 
gebeurt via een USB-stick. 
Uw werkopdrachten kunnen 
opgeroepen worden met de 
barcodescanner en zo verder 
verwerkt worden. Dat betekent 
dat u minder fouten zult maken 
en sneller kunt werken.
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Uw voordelen in een oogopslag:

 ▬ eenvoudige overname van boordata
 ▬ snelle en foutloze verwerking
 ▬ eenvoudige actualisering door 
updates
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Uw voordelen in een oogopslag:

 ▬ eenvoudig en snel monteren
 ▬ bestaande machines  
transformeerbaar
 ▬ exacte verwerkingshulpmiddelen 
door automatisch verplaatsbare 
aanslag
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EASYSTICK-liniaal plaatsen 
EASYSTICK vervangt de  
traditionele liniaal en zorgt voor 
een revolutie in de verwerking 
van front en corpus – ook bij  
uw bestaande MINIPRESS PRO 
of MINIPRESS P.

Front of corpus verwerken 
EASYSTICK toont de boorposi-
ties met behulp van licht-marke-
ringen. De liniaal verplaatst zich 
automatisch. Met EASYSTICK 
slaagt u in een nauwkeurige  
verwerking zonder manuele  
detailinstelling.

Aansturing monteren 
De computer wordt met een  
speciale houder rechtstreeks op  
de machine geschroefd – ongeacht 
of u een nieuwe MINIPRESS 
inzet of uw bestaande wilt  
transformeren.
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