Maszyny CNC
dla profesjonalistów!
Kompleksowa oferta dla producentów
mebli tapicerowanych oraz twardych/skrzyniowych.
Profesjonalne maszyny CNC do:
»» produkcji stelaży meblowych
»» krojowni
»» cięcia pianek w blokach
»» produkcji mebli twardych/skrzyniowych
»» i obróbki drewna litego
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CNC solutions for professionals
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Historia firmy

InfoTEC CNC

Firma z pasją i tradycją!
Z tradycją w nowoczesność
2017
Złoty Medal MTP
Drema
wielooperacyjne centrum CNC
InfoTEC PRO Hybrid

Silna pozycja InfoTEC CNC na rodzimym rynku zachęciła zarząd do dalszego dynamicznego rozwoju po przez
umocnienie marki na zagranicznych arenach. W tym celu stworzono dużą grupę międzynarodowych dystrybutorów,
którzy sukcesywnie promują markę oraz dostarczają polskie rozwiązania do takich krajów jak: Szwecja, Niemcy,
Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i wielu innych.

2017
Srebrny Medal RemaDays
Targi reklamy i poligrafii
Ultraszybki cutter
InfoTEC 1616 SUPER CUT

2016

InfoTEC CNC marka od lat
nagradzana przez specjalistów!
InfoTEC CNC od początku działalności zdobywał autorytet
wśród specjalistów i klientów. Regularnie wyróżniany jest m.in.
za innowacyjność, jakość oraz za wpływ w rozwój polskiej myśli
technologicznej. Jesteśmy dumni z tak wielu nagród.

Polski producent!
Europejska marka!
Historia marki InfoTEC sięga lat 90.. XX wieku. Impulsem do jej
powstania było zamiłowanie założycieli do postępu i innowacji.
Od początku innowatorzy byli ukierunkowani na produkcję maszyn CNC dla profesjonalistów. Codziennie z pasją podchodzili
do nowych rozwiązań i sukcesywnie rozwijali swoje produkty.
Dziś InfoTEC CNC, już z ponad 19. letnią tradycją, zajmuje mocną pozycję wśród producentów przemysłowych maszyn CNC.
Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji nowoczesnych
oraz zaawansowanych technicznie rozwiązań do obróbki różnego rodzaju materiałów, tj.: drewno lite, drewnopochodne
surowce, tekstylia, skóry naturalne, tworzywa sztuczne, metale
miękkie, kompozyty oraz wiele innych.

Srebrny Medal RemaDays
Targi reklamy i poligrafii
Kompaktowy cutter
InfoTEC 1216 C CUT

2014
Złoty Medal MTP
Drema
Automatyczne centrum CNC
InfoTEC 3121 PRO PLUS

2012
Złoty Medal MTP
Drema
Frezarka CNC
InfoTEC 3121 Professional

2011
Złoty Medal MTP
EURO-REKLAMA 2011
Frezarka CNC
InfoTEC 3020 Professional

2005
Złoty Medal MTP
EURO-REKLAMA
Oprogramowanie
InfoTEC Engrave Designer

2003

2016
Złoty Medal MTP
Drema
Linia do produkcji mebli
InfoTEC 3121 PRO M Line

„...cieszymy, iż w Polsce powstają tak wysokiej klasy, profesjonalne maszyny CNC. Mamy ogromną nadzieję, iż
firma ta będzie w dalszym ciągu się rozwijać i wspierać polski przemysł.”
									

Roman Małek
Prezes Zarządu

2015
Srebrny Medal RemaDays
Targi reklamy i poligrafii
Ploter tnąco-frezujący
InfoTEC 3121 E HoneyComb

2014
Srebrny Medal RemaDays
Targi reklamy i poligrafii
Ploter tnąco-frezujący
InfoTEC 3121 Energy

2012
Złoty Medal RemaDays
Targi reklamy i poligrafii
Frezarka CNC
InfoTEC 3121 Professional

2007
Złoty Medal MTP
EURO-REKLAMA
Frezarka CNC
InfoTEC 3020 F
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2004
Złoty Medal MTP
EURO-REKLAMA
Termoformierka
InfoTEC 1005 T

Złoty Medal MTP
EURO-REKLAMA
Ploter Frezujący
InfoTEC 1512 F

www.infotec-cnc.com

Dajemy Tobie więcej

Dajemy Tobie więcej niż tylko maszynę

Opieka posprzedażowa
Efektywnie zarządzany serwis producenta

Przemysłowa technologia

InfoTEC CNC posiada własny serwis składający się z
kilku teamów. Każdy z zespołów jest w pełni mobilny
oraz posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby
zapewnić usługi serwisowe na najwyższym poziomie.
Kolejną ważną cechą utrzymania produkcji klienta, jest
fakt, iż całość produkcji maszyn InfoTEC CNC odbywa

InfoTEC CNC dostarcza przemysłowe urządzenia sterowane komputerowo. Cały proces produkcji
jest starannie kontrolowany w celu dostarczenia klientowi maszyny najwyższej jakości. Użyte podzespoły oraz użyta technologia produkcji daje gwarancję długoletniej bezawaryjności.

się w Polsce pod Poznaniem, co sprawia, iż wszystkie
niezbędne podzespoły znajdują się na magazynie w firmie. Stąd klient może liczyć na szybką interwencję i jak
najszybsze przywrócenie produkcji u klienta. Wiemy, iż
jest to jedna z najważniejszych rzeczy, dlatego kwestie
serwisu traktujemy priorytetowo.

Konsulting finansowy
InfoTEC CNC współpracuje z wieloma instytucjami finansowymi oraz firmami obsługującymi dotacje,
m.in. z UE czy ZUS. Znajomość rynku finansującego inwestycje biznesowe sprawia, iż InfoTEC ma
możliwość rekomendowania rozwiązań najkorzystniej dopasowanych do klienta

Doradztwo techniczne
Doświadczenie zebrane z kilkuset wdrożeń systemów CNC oraz ścisła współpraca z klientami, daje
InfoTEC CNC możliwość świadczenia indywidualnego i profesjonalnego wsparcia konfiguracyjnego
maszyny dla każdego klienta. Cały proces wyboru odpowiedniej technologii, która będzie spełniać
oczekiwania klienta jest całkowicie za darmo.

Wsparcie technologiczne
InfoTEC CNC służy klientom również wsparciem technologicznym. Pomoc w doborze odpowiednich
narzędzi i sposobu obróbki materiału oferowana jest dla każdego klienta przez cały okres użytkowania maszyny. Konsultacje z tego zakresu sprawią, iż klient oszczędza czas na poszukiwanie informacji
i koncentruje się wyłącznie na rzeczach dla niego ważnych.

Najważniejsze wartości!
InfoTEC CNC wierzy, iż zaufanie jest największą wartością
w biznesie i uznaje tą wartość za najważniejsze kryterium
w partnerstwie. Dzięki zaufaniu przez prawie dwie
dekady mógł podjąć współpracę z kilkoma tysiącami firm.

InfoTEC CNC wierzy również, że opierając relację na
partnerstwie można osiągnąć zdecydowanie więcej,
stąd wspiera swoich klientów na drodze zakupu nowej
technologii, która zapewni klientom ich dalszy rozwój.

Szkolenie praktyczne
InfoTEC CNC zapewnia szkolenia z umiejętności obsługi urządzeń marki InfoTEC CNC nieodpłatnie
dla każdej zakupionej maszyny. Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej, prowadzony jest
w sposób efektywny i na najwyższym poziomie.

Zaufanie.
Partnerstwo.
Technologia.
Rozwój.

Mobilny serwis i dożywotnia zdalna pomoc
Od ponad 18. lat InfoTEC gwarantuje swoim klientom serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Posiada
mobilne zespoły serwisowe, składające się z doświadczonych techników. Serwisanci poruszają się
po terenie całej Polski i Europy. Dodatkowo w cały okresie użytkowania urządzenia InfoTEC CNC
zapewnia darmową oraz szybką zdalną pomoc. Serwis producenta zapewnia klientom maksymalną
produktywność maszyny i ogranicza ewentualne przestoje produkcyjne do minimum.

www.infotec-cnc.com

5

Robimy więcej!

Robimy więcej!

Młodzi i ambitni
Pierwsze zrealizowane zlecenie firmy Playwood.co
wspieranej przez InfoTEC INKUBATOR.

Istotnym obszarem działalności firmy InfoTEC CNC jest wspieranie młodych i ambitnych osób. Z przyjemnością
nawiązuje współpracę ze studentami z różnych kierunków. Oferuje im doświadczenie, dostęp do maszyn oraz
kontaktów, aby młode pokolenie mogło zdobywać praktyczną wiedzę już na etapie studiów.

Założeniem INKUBATORA jest wspieranie kreatywnych
osoby w tworzeniu własnego biznesu czy wprowadzeniu
na rynek własnego produktu. InfoTEC INKUBATOR
otwarty jest na osoby, które chcą urzeczywistnić własną
koncepcję, lecz nie wiedzą jak to zrobić lub nie posiadają
odpowiedniego zaplecza.
Idee, koncepcje i pomysły projektów, tlące się w
głowach, to zwykle początek wielkiej przygody w
biznesie. A najlepszy biznes, to ten zrealizowany.

Jeden dzień z życia InfoTEC INKUBATOR

Strefa Designu
Jak tworzy się design? Tego można było się dowiedzieć
odwiedzając Strefę Design na targach Drema 2017.
InfoTEC INKUBATOR wraz z Kronospan Szczecinek
oraz Wydziałem Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej
wypełnili Strefę Designu „więdzą i inspiracją”.
W trakcie targów Drema InfoTEC INKUBATOR,
Kronospan Szczecinek oraz Politechnika Koszalińska
stworzyli strefę projektową połączoną ze strefą
konsultacji i inspiracji. Było to doskonałe miejsce, by
zapoznać się z nowoczesnymi wzorami materiałów

Udział PUT Motrosport w wyścigach klasy
Formula Student - współpraca z zakresu
wycięcia szkieletu formuły

Wsparcie młodego pokolenia

Projekt zabawki dla dzieci niewidomych
autorstwa Aleksandry Kawa - współpraca w
zakresie realizacji prototypu

InfoTEC INKUBATOR jest to inicjatywa, która promuje
wspieranie młodego, ambitnego pokolenia w rozwoju
zawodowym oraz w zdobywaniu doświadczenia w
biznesie. Projekt kierowany jest głównie do studentów
oraz do absolwentów.

Playwood.co

stosowanych w produkcji mebli oraz zobaczyć w jaki
inny ciekawy sposób można zaaranżować przestrzeń
stosują materiały drewnopochodne.

Z pasją nie tylko do maszyn!

Z pasją do sportu
Dążąc do doskonałości
Tak w sporcie, tak i w biznesie. Należy z dnia na dzień być lepszym. InfoTEC pomaga tym, co w to wierzą!

InfoTEC INKUBATOR przedstawił również jedną z
pierwszych firm, które pod skrzydłami INKUBATORA
stawia kroki w biznesie. Firma Playwood, o której
mowa wcześniej, zajmuje się produkcją mebli
parametrycznych projektowanych na życzenia klienta.
Każdy produkt cechuje się indywidualizmem i jest
tworzony jednostkowo.
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Produkty InfoTEC CNC

CNC dla profesjonalistów!
Maszyny CNC wyspecjalizowane do ciężkiej pracy
InfoTEC CNC w swojej ofercie posiada szeroką
gamę maszyn w różnych seriach, od ekonomicznych
po
przemysłowe.
Znajdują
one
szerokie
zastosowanie w wielu branżach, a ich zadaniem
jest sprostać wszelkim wymaganiom produkcyjnym.

Użyte podzespoły oraz zastosowana przemysłowa
technologia produkcji maszyn marki InfoTEC
CNC, sprawiają, iż są to profesjonalne urządzenia
wyspecjalizowane do bezawaryjnej, wielozmianowej
pracy pod dużymi obciążeniami.

InfoTEC Seria PRO PLUS

InfoTEC Seria Professional

Seria InfoTEC PRO PLUS są to automatyczne centrum
nestingowe dedykowana dla firm z branży meblarskiej o dużym
wolumenie produkcji. Wzmocnione łoże maszyny oraz napędy i ich
przeniesienie gwarantują niespotykaną wydajność i rentowność.
Maszyny z tej serii doskonale nadają się do pracy wielozmianowej.

Seria maszyn o największym potencjale do indywidualnego
przystosowania według potrzeb klienta. Wytrzymałe monolityczne
łoże oraz mocne serwonapędy pozwalają na wyposażenie
maszyny w różnorodne dodatkowe podzespoły, które otwierają
szeroki horyzont możliwości i elastyczności produkcji.

InfoTEC PRO Extra / PRO M Line

InfoTEC E PLUS | E PLUS +

Półautomatyczne linie zbudowane na bazie serii InfoTEC
Professional, posiadające dodatkowe wyposażenie zwiększające
wydajność w procesie produkcji mebli, m.in. posiada agregat
wiertarski oraz stół odbiorczy na gotowe elementy. PRO M Line
ponadto zawiera manipulator do ładowania płyt meblowych.

Centra obróbcze E PLUS i E PLUS + dedykowane są dla mniejszych
producentów mebli twardych i mebli kuchennych. Centra te są
doskonałą alternatywą dla tradycyjnej produkcji. Zwiększają
wydajność produkcji, poprawiają jakość oraz przynoszą realne
oszczędności ekonomiczne.

InfoTEC PRO Hybrid

InfoTEC Seria Energy

Wielozadaniowe centrum obróbcze PRO Hybrid łączące dwie
najpopularniejsze technologie CNC wykorzystywane w produkcji technologię obróbki na polu rastrowym oraz technologię obróbki
na centrum belkowym. Takie innowacyjne połączenie sprawia, iż
PRO Hybird doskonale spełnia desygnat elastycznej produkcji.

Seria maszyn InfoTEC Energy jest alternatywą dla serii
Professional. Seria ta posiada również możliwość indywidualnej
konfiguracji, natomiast seria Professional wyróżnia się znacznie
większą wydajnością i możliwościami, stąd maszyny z tej serii
polecane są firmą o mniejszych potrzeszczach produkcyjnych.

9
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CNC dla profesjonalistów!
InfoTEC Seria F

InfoTEC C TEX

InfoTEC F, seria ekonomicznych maszyn CNC, spełniania
założenie bardzo korzystnej ceny do jakości produktu. Frezarki z
tej serii skierowane są dla przedsiębiorców dla których ważna jest
jakość w dobrej cenie. Seria ta doskonale sprawdza się w małych
rzemieślniczych zakładach.

InfoTEC C TEX są przemysłowe cutter’y, dedykowane do rozkroju
materiałów tapicerskich z roli. Maszyny z tej serii wyposażone są
w automatyczną, bądź półautomatyczną lagowarkę oraz zestawy
wymiennych narzędzi. Cutter’y C TEX sprawiają, iż wydajność
znacznie wzrasta, przy jednoczesnym zwiększeniu jej rentowności.

InfoTEC Seria S i SQ

InfoTEC C FOAM

Grawerki S i SQ dedykowane są do precyzyjnej obróbki różnego
rodzaju materiału. Precyzja pracy maszyn sprawia, iż CNC z tej serii
doskonale sprawdza się np. przy produkcji wykrojników, płytek
elektronicznych oraz w narzędziowniach. Seria SQ dodatkowo jest
„zamknięta” co pozwala na pracę w pomieszczeniach czystych.

Serię C FOAM stanowią maszyny sterowane komputerowo do
cięcia konturowego pianki. Dzięki CNC zapewniony jest precyzyjny
rozkrój bloków pianek oraz nadanie im pożądanego kształtu prosto jak i krzywo liniowego. Krajarka zapewnia najefektywniejsze
wykorzystanie materiału oraz wysoką wydajność.

InfoTEC Seria 5 AXIS

InfoTEC C CUT

Pięcio-osiowe centra obróbcze CNC 5 AXIS przeznaczone
są do obróbki elementów o skomplikowanych kształtach oraz
do frezowania przestrzennego. Szeroki zakres obróbki oraz
różnorodność obrabianych materiałów sprawia, iż jest to jedno
z najbardziej uniwersalnych centr obróbczych.

Wielofunkcyjny cutter przeznaczony do obróbki materiału poprzez
cięcie, bigowanie jak i frezowanie. C CUT oprócz jednostek tnących
wyposażony jest również w pole robocze typu conveyor, który
zapewnia ciągłość rozkroju materiałów z roli. C CUT dedykowany
jest przede wszystkim dla nowoczesnych agencji reklamowych.

InfoTEC C LEATHER

InfoTEC E CUT

Przemysłowy cutter przystosowany do wysokowydajnego
rozkroju błamów skór naturalnej oraz materiałów ekologicznych.
C LEATHER posiada możliwość konfiguracji według potrzeb
względem wydajności, dzięki m.in. takim opcją jak: stół podawczy
lub/i odbiorczy czy system wideoskanowani błamów.

Cutter E CUT zbudowany na wzmocnionym, monolitycznym
łożu, posiadający standardowe pole robocze o wymiarach
3100x2100mm. Cutter dedykowany jest do cięcia twardych
materiałów, takich jak karton, różnego rodzaju gumy czy
materiałów uszczelkarskie.

11
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CNC dla profesjonalistów!
InfoTEC HoneyComb
InfoTEC HoneyComb jest to ploter tnąco-frezujący skonfigurowany dla agencji reklamowych oraz firm z branży zabudowy targowej. Posiada możliwość cięcia, bigowania oraz frezowania przemysłowym wrzecionem od dużej mocy. HoneyComb występuje w
dwóch wersjach - E oraz PRO.

InfoTEC LS TEX / LS CUT
Dwie linie dedykowane do precyzyjnego rozkroju światłem laserowym. LS TEX kierowany jest do firm zajmujących się rozkrojem
tekstyliów, natomiast LS CUT do obróbki tworzyw sztucznych. Lasery wyposażone są w wielkopowierzchniowe pola robocze pozwalające na zastosowanie materiałów o znacznych wymiarach.

InfoTEC Seria T
W serii T znajdują się termoformierki do cieplnego formowania
tworzyw sztucznych. Urządzenia występują w różnych formatach
pola roboczego oraz z różnymi konfiguracjami promienników.
Termoformierki znajdują szerokie zastosowanie w reklamie oraz w
branży opakowań, samochodowej i wielu innych.

InfoTEC 920 D
Seria D jest to nowa seria maszyny oferowana przez InfoTEC
CNC. Serię tworzą centra wiertarskie CNC, które uzupełniają linię do nestingu o możliwość zautomatyzowanego i precyzyjnego
wiercenia bocznego czy nutowania. Doskonale sprawdza się również w mniejszych zakładach jako samodzielne urządzenie.

13
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Przemysłowa technologia!
Polski producent maszyn CNC
InfoTEC CNC będąc producentem maszyn sterowanych numerycznie zajmuje się od podstaw ich projektowaniem oraz budową. Doświadczenie zdobyte w ponad
18. letniej działalności pozwala dostarczać produkty najwyższej jakości, w których zastosowano nowoczesne i
sprawdzone rozwiązania. Głównymi kryteriami doboru
parametrów podzespołów jest: precyzja, wydajność i
energooszczędność maszyny. Stąd InfoTEC CNC dostarcza produkty, które zwiększają efektywność produk-

Projektowanie
InfoTEC CNC do projektowania swoich maszyn wykorzystuje najnowsze technologie modelowania CAD 3D.
Każdy element urządzenia przed wdrożeniem produkcyjnym przechodzi szereg testów syntetycznych pod
kątem obciążeń statycznych i dynamicznych. Takie podejście do produkcji daje gwarancję zachowania wysokich parametrów pracy maszyny nawet podczas długoletniej intensywnej pracy.

Kontrola jakości
Wszystkie fazy montażu przewidują kontrolę zgodności z wymaganiami przeprowadzanymi wg. specjalnych
procedur testowych. Regulacja wszystkich prowadnic
liniowych realizowana jest z użyciem poziomicy elektronicznej, a dokładność pozycjonowania pracy sprawdzana jest za pomocą urządzeń marki RENISHAW. Urządzenie po osiągnięciu gotowości zostaje poddane testom
praktycznym polegającym na ciągłej pracy z wykorzystaniem wszystkich zespołów roboczych i elementów
konstrukcyjnych.

Napędy
cji, redukują koszty wytwarzania oraz osiągają najwyższą jakość obróbki. W całym procesie projektowania
oraz produkcji maszyn CNC InfoTEC stosuje przemysłowe rozwiązania, np.: profesjonalne oprogramowanie
konstruktorskie CAD, obróbkę ram na wielkogabarytowych maszynach CNC, specjalne procedury kontroli jakości oraz podzespoły z gwarancją długoletniego użytkowania.

Dużą dynamikę pracy maszyn InfoTEC CNC osiąga
dzięki mocnym serwonapędom AC, które kontrolowane
są przez sterownik cyfrowy. Napędy pracują w połączeniu ze sterownikami w układzie zamkniętej pętli, zapewnia to idealne mapowanie posuwów oraz pewność
efektywnej pracy. Do zachowania równowagi pomiędzy
dynamiką a precyzją obróbki InfoTEC CNC stosuje mechanizm zębaty o skośnym uzębieniu (w wybranych

seriach), wykonany z utwardzonej i hartowanej stali. Natomiast do przeniesienia napędu między serwosilnikiem
a kołem zębatym, wykorzystywana jest precyzyjna bezluzowa jednostopniowa przekładnia planetarna. Ruch
liniowy prowadzony jest za pomocą wózków kulkowych
słynących z legendarnej jakości producenta - Bosch
Rextroth.

Elektrowrzeciono
InfoTEC CNC w maszynach CNC stosuje elektrowrzeciono zbudowane w oparciu o ceramiczne łożyska.
Wrzeciono może pracować w zakresie od 1 000 do 24
000 obr./min. lub 40 000 obr./min., w zależności od opcji
i potrzeb. Podstawowa jednostka zespołu roboczego
jest chłodzona powietrzem, lecz istnieje możliwość wykorzystywania systemu chłodzonego cieczą.

Łoże maszyn
Korpusy maszyny InfoTEC CNC oparte są na monolitycznej stalowej ramie. Wysokiej jakości stal oraz mocne
użebrowanie łoża zapewnia idealną sztywność oraz wysoki współczynnik wytrzymałości podczas długoletnich
obciążeń w trakcie pracy. Ponadto, cała rama obrabiana
jest z jednego mocowania na wielkoformatowym centrum obróbczym CNC. Gwarantuje to precyzyjne przygotowanie płaszczyzn, pod montaż elementów ruchu
liniowego. W efekcie stosowanych przez InfoTEC CNC
przemysłowych technologii produkcji korpusu otrzymujemy solidną i o ściśle dokładnych parametrach podstawę maszyny do dalszej budowy.

15
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Badania i rozwój

Rozwój technologii!
Świadome decyzje oparte o projektowanie i badania
InfoTEC CNC jako jeden z czołowych producentów
maszyn nieprzerwanie prowadzi badania nad rozwojem
swoich produktów. Udoskonala je oraz poszukuje nowych innowacyjnych rozwiązań, które są dopasowane
do aktualnych i przyszłych potrzeb klientów. Posiada
własny dział badawczo-rozwojowy, składający się z

doświadczonych praktyków oraz współpracuje z naukowcami oraz jednostkami badawczymi i naukowymi.
Efektem pracy badawczo-rozowjowych przeprowadzonych przez InfoTEC CNC na przestrzeni kilku lat jest
uzyskanie pozytywnych opinii Urzędu Patentowego RP
kilku zgłoszonych wzorów i wynalazków.

17
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Oferta dla producentów mebli

Maszyny InfoTEC CNC
do produkcji mebli
tapicerowanych
oraz twardych/skrzyniowych

19
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Meble tapicerowane

Produkcja stelaży meblowych!
Oferta dla producentów mebli tapicerowanych
w zakresie produkcji stelaży meblowych
InfoTEC CNC w ofercie posiada kilka wysokiej jakości
maszyn do produkcji stelaży meblowych. Oferowane
urządzenia dopasowane są do indywidualnych potrzeb
klienta względem kosztów zakupu, wydajności oraz
dostępności dodatkowych akcesoriów. Najbardziej
popularnym centrum do nestingu wśród producentów mebli
tapicerowanych jest InfoTEC 3121 PRO PLUS XXL. Jest to

automatyczna linia do nestingu, która spełnia wymagania
dużych producentów. W odpowiedzi na zapytania
mniejszych zakładów, InfoTEC CNC przygotował nowy
produkt na bazie centrum obróbczego z serii Professional,
InfoTEC 3121 PRO Extra. PRO Extra wyposażone jest
w stół odbiorczy połączony z polem roboczym oraz
w wielonarządowy agregat wiertarski.

InfoTEC 3121 PRO PLUS
PRO PLUS jest to automatyczna linia do produkcji stelaży meblowych. Dzięki pełnej automatyzacji procesu produkcji, centrum to uzyskuje najwyższą wydajność, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów
produkcji względem tradycyjnych urządzeń. Centrum do nestingu
PRO PLUS jest doskonałą maszyną dla firm o dużym przerobie płyty.

InfoTEC 3121 PRO Extra
Linia do produkcji stelaży meblowych, InfoTEC PRO EXTRA stanowi
alternatywę dla serii PRO PLUS. Centrum CNC PRO EXTRA
zbudowane jest na bazie serii Professional. Wyposażone jest w
agregat wiertarski oraz stół odbiorczy na gotowe elementy. Linia ta
dedykowana jest dla firm o niższych potrzebach produkcyjnych.

InfoTEC Seria Professional
21

W serii Professional znajdują się centra obróbcze do indywidualnej
konfiguracji przez klienta. Maszyny z tej serii posiadają szereg
dodatkowych akcesoriów, które umożliwiają poszerzenie zakresu
produkcji, stąd jest to jedna z najbardziej uniwersalnych maszyn
wykorzystywanych przy produkcji mebli oraz w przemyśle.

Zdjęcie użyczone przez klienta
firmę KLER
Prawa do zdjęcia oraz projektów produktów
umieszczonych na fotografii należą do ww. firmy

www.kler.eu
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Seria PRO PLUS
Automatyczna linia
do nestingu stelaży meblowych

3121 PRO PLUS

Wyróżniona przez specjalistów, doceniona przez klientów
InfoTEC 3121 PRO PLUS dedykowane jest dla przedsiębiorstw, które oczekują od maszyn największej mocy przerobowej, niskich kosztów eksploatacji oraz niezawodności.
PRO PLUS jest automatyczną linią do produkcji mebli stelażowych o ogromnych możliwościach. Najbardziej popularna wersja PRO PLUS XXL wyposażona jest w jednostkę
magazynująco-spychającą na surowe płyty, która prowadzi załadunek płyt na pole robocze. Posiada również stół

odbiorczy na gotowe elementy. Proces załadunku i rozładunku 3 płyt z pola roboczego odbywa się jednocześnie,
stąd cały cykl wynosi niecałą 1. minutę. Warto podkreślić,
iż centrum w jendym cyklu może prowadzić rozkrój do 3.
płyt. . Jest to możliwe, dzięki wzmocnionej konstrukcji oraz
mocnym podzespołom. Dodatkowym aspektem wzmocnienia maszyny, jest gwarancja zachowania ciągłości produkcji, nawet pod dużymi obciążeniami.

Wyliczenie wydajności nestingu centrum obróbczego
InfoTEC 3121 PRO PLUS XXL
Założenia:
Cykl 2. płytowy
Wymiar płyty - 2800x2070x16/18, ≈ 50mb cięcia + wiercenie
Tryb pracy - jedno zmianowa (8h/dziennie)
Wydajność na godzinę:

Wydajność na zmianę:

Wydajność miesięczna:

Wydajność roczna:

≈ 16 sztuk

≈ 125 szt.

≈ 2500 szt.

≈ 30 000 szt.

*podane wartości maja charakter orientacyjny i zmieniają się w zależności od typu projektów wykonawczych
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Atrybuty w skrócie
✓✓ Nesting do 3. płyt w jednym, nieprzerwanym cyklu.
✓✓ Automatyczny system załadunku i rozładunku.
✓✓ Innowacyjny system docisku płyt InfoTEC PRESS
ROLL.
✓✓ Przemysłowe zastosowanie - centrum
przystosowane do pracy ciągłej pod dużymi
obciążeniami.
✓✓ Elastyczność produkcji - możliwość obrabiania
kilkoma narzędziami w jednym cyklu.
✓✓ Agregat wiertarski oraz mocne wrzeciono
zainstalowane na bramie maszyny.
✓✓ Automatyczne pozycjonowanie materiału.
✓✓ Centralny system smarowania.
✓✓ Wydajne cyfrowe serwo napędy AC we wszystkich
osiach.
✓✓ Przemysłowe wrzeciono na łożyskach ceramicznych.
✓✓ Monolityczna stalowa rama - poddana obróbce
w na wielkoformatowej frezarce CNC w jednym
mocowaniu.
✓✓ Zaawansowany algorytm nestingu i optymalizacji
ścieżki narzędzi.

Cykl rozładunku i załadunku nowej
partii płyt zajmuje niecałą 1 min.

Różne warianty dopasowane do potrzeb wydajności
InfoTEC 3121 PRO PLUS

InfoTEC 3121 PRO PLUS XL

InfoTEC 3121 PRO PLUS XXL

sam korpus PRO PLUS

korpus PRO PLUS
+ stół odbiorczy

korpus PRO PLUS
+ stół odbiorczy i podawczy

Proces obróbki płyty meblowej
na InfoTEC 3121 PRO PLUS
1. Załadunek płyt w pełnym rozmiarze *na podnośnik
śrubowy / stół podawczy (do 40 szt.)
* (2800x2070x18mm).
2. Automatyczny transport 2/3. płyt na pole robocze
za pomocą zespołu belek czyszcząco-zgarniających
oraz przy wsparciu systemu pozycjonowania.
3. Pewne zamocowanie płyt na stole roboczym
(rastrowym) za pomocą podciśnienia.
4. Docisk płyt innowatorskim systemem InfoTEC
ROLL PRESS.

Model
InfoTEC 3121
PRO PLUS

Pole robocze
[mm]

Skok głowicy
[mm]

3100x2100

100

5. Wiercenie za pomocą agregatu wiertarskiego.
6. Automatyczny dobór narzędzia do obróbki z
magazynu liniowego.
7. Rozkrój płyty przemysłowym wrzecionem
zbudowanym na łożyskach ceramicznych.
8. Automatyczne zepchnięcie obrobionego materiału
na taśmowy stół odbiorczy z jednoczesnym
czyszczeniem pola roboczego oraz załadunkiem
nowej partii materiału.
9. Odbiór gotowych elementów przez operatora.

Prędkość
[mm/s]/
[m/min.]
1500/90

Moc
wrzeciona [kW]

Ilość narzędzi
w agregacie

od 12 do 20

od 5

25
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Zdjęcie użyczone przez klienta
firmę Ramaro
Prawa do zdjęcia oraz projektów produktów
umieszczonych na fotografii należą do ww. firmy

www.ramaro.pl
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Seria Professional
Linia do nestingu
ze stołem odbiorczym

3121 PRO Extra
Kompaktowa linia do nestingu
InfoTEC CNC w związku z dużym zainteresowaniem
wśród mniejszych producentów mebli tapicerowanych
na wydajne centrum do nestingu wprowadza nową linię do krzywoliniowego rozkroju płyt meblowych.

Model
InfoTEC 3121
PRO Extra

Pole robocze
[mm]

Skok głowicy
[mm]

3100x2100

100

InfoTEC 3121 PRO Extra oparte jest na podzespołach
serii Professional z dodatkowym wyposażeniem w stół
odbiorczy. Linia wyposażona jest w agregat wiertarski 5.
pozycyjny oraz magazyn liniowy na narzędzia.
Prędkość
[mm/s]/
[m/min.]
1330/80

Moc
wrzeciona [kW]

Ilość narzędzi
w agregacie

od 8 do 18

5
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Seria Professional
Przemysłowe centra obróbcze
do indywidualnej konfiguracji

Professional
Zdjęcie użyczone przez klienta
firmę Primavera Furniture
Prawa do zdjęcia oraz projektów produktów
umieszczonych na fotografii należą do ww. firmy

primaverafurniture.pl

Dopasowane do potrzeb
Seria Professional są to przemysłowe centra obróbcze
do indywidualnej konfiguracji. Dzięki dużej dostępności szerokiej gamy dodatkowych akcesoriów, klient ma
możliwość dopasować urządzenie do konkretnych po-

trzeb produkcyjnych. Seria Professional otwiera olbrzymie możliwości dostosowania produktu do wymagań
rynku. Przykłady o możliwościach tej serii oraz dostępnych akcesoriach znajdą Państwo na końcu katalogu.

Pole robocze
[mm]

Skok
głowicy [mm]

Prędkość
[mm/s]/[m/min.]

Moc
wrzeciona [kW]

Waga
min. [kg]

InfoTEC 4121
Professional

4100x2100

od 200

1330/80

od 4 do 18

3800

InfoTEC 3121
Professional

3100x2100

od 200

1330/80

od 4 do 18

3300

InfoTEC 2513
Professional

2500x1300

od 200

1330/80

od 4 do 18

2700

InfoTEC 2015
Professional

2000x1500

od 200

1330/80

od 4 do 18

2100

Model
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Zdjęcie użyczone przez klienta
firmę Wajnert
Prawa do zdjęcia oraz projektów produktów
umieszczonych na fotografii należą do ww. firmy

www.wajnert.pl
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Meble tapicerowane
InfoTEC 3025 C LEATHER
wraz z systemem wideo-skanowania
potrafi dokładnie wyliczyć
ile m3 ma błam skóry.
Pytanie które warto sobie zadać:
„a ile powinien mieć?”

33
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Krojownia
Oferta dla producentów mebli tapicerowanych w zakresie
rozkroju skór naturalnych i ekologicznych oraz tekstyliów
Producenci mebli tapicerowanych w portfelu produktów firmy InfoTEC CNC znajdą również rozwiązania
dedykowane do krojowni. W ofercie znajdują się: wysokowydajny cutter do rozkroju skór naturalnych oraz
ekologicznych - InfoTEC C LEATHER, kompaktowy
cuttery do tekstyliów - InfoTEC C TEX oraz precyzyjny laser - InfoTEC LS TEX. Dodatkowo współpraca

z firmą Allcomp Polska pozwoliła uzupełnić ofertę o
cuttery wielowarstwowe oraz linie do rozkroju owaty.
Klienci wykazują także duże zainteresowanie laserem
do tekstyliów. Dzięki cięciu wiązką laseru krawędzie
tekstyliów po rozkroju są idealnie wypalone i nie strzępią się w trakcie dalszych etapów produkcji.

InfoTEC 3025 C LEATHER
Wysokowydajny, automatyczny cutter do rozkroju skór naturalnych
oraz ekologicznych i tekstyliów. C LEATHER dedykowany jest do
krojowni o dużym wolumenie produkcji. Możliwość konfiguracji
względem wydajności po przez parametry maszyny oraz dodatkowe rozwiązania pozwala klientowi dopasować cutter po produkcję.

InfoTEC C TEX
Maszyny z serii C TEX rozszerzają elastyczność oraz zwiększają
efektywność nowoczesnych krojowni. Przyczyniają się do podniesienia rentowności, a tym samym konkurencyjności. Cutter’y z tej
serii doskonale pracują przy rozkroju jednowarstwowych materiałów tapicerskich wymagających precyzji cięcia.

InfoTEC 6032 LS TEX
35

Precyzyjny, wielkogabarytowy laser do nestingu tekstyliów. Szybkość i precyzja są to dwa kryteria, które charakteryzują LS TEX
w procesie produkcji. Duże pole robocze 6000x3200mm gwarantuje możliwość zaplanowania nestingu na dużym formacie tkaniny.
Laser LS TEX idealnie sprawdza się przy delikatnych tkaninach.
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Seria C
Automatyczna linia do
nestingu skóry i tekstyliów

3025 C LEATHER

Maksymalna wydajność w rozkroju skór
InfoTEC 3025 C LEATHER XXL osiąga swoją wysoką
wydajność poprzez zastosowanie automatycznego systemu podawczo-odbiorczego. Składa się on ze stołu
podawczego i odbiorczego, połączonych z polem ro-

boczym za pomocą ruchomej taśmy. Na każdym stole
odbywa się jednocześnie inny proces. Do C LEATHER
dostępne są również rozwiązania podnoszące efektywność produkcji, np. Video digitalizacja szablonów.

Wyliczenie wydajności nestingu centrum obróbczego
InfoTEC 3025 C LEATHER XXL
Założenia:
Tryb pracy - jedno zmianowa (8h/dziennie)
Wydajność na godzinę:

Wydajność na zmianę:

Wydajność miesięczna:

Wydajność roczna:

≈ 50 m2

≈ 350 m2

≈ 7 700 m2

≈ 92 400 m2

*podane wartości maja charakter orientacyjny i zmieniają się w zależności od typu projektów wykonawczych
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Atrybuty w skrócie
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Różne warianty dopasowane do potrzeb wydajności

Pełna automatyzacja procesu rozkroju.
Ogromne prędkości posuwów – 1500mm/s.
Automatyczny system podawczo-odbiorczy.
Możliwość pracy na 3 polach roboczych jednocześnie, co zapewnia ciągłość cyklów.
Zastosowanie technologii nestingu/optymalizacji, ograniczające odpady nawet poniżej 10%.
Możliwość automatycznego podawania materiału z roli.
Duża wydajność systemu – do 350m2 na jedną
zmianę.
System projekcji gotowych elementów wraz z
opisem.
System VIDEO digitalizacji (skanowania) błamów skóry oraz detekcji wad.

Model

Pole robocze
[mm]

Skok głowicy
[mm]

InfoTEC 3025
C LEATHER

3000x2500

50

InfoTEC 3025 C LEATHER

InfoTEC 3025 C LEATHER XL

InfoTEC 3121 C LEATHER XXL

sam korpus C LEATHER

korpus C LEATHER
+ stół odbiorczy

korpus C LEATHER
+ stół odbiorczy i podawczy

Proces rozkroju na InfoTEC 3025 C LEATHER XXL
1. Ułożenie skóry na pierwszym stanowisku roboczym.
2. Oznaczenie wad i skaz.
3. Digitalizacja obrysu skóry za pomocą systemu
VIDEO.
4. Automatyczny rozkład elementów do rozkroju
za pomocą oprogramowania CAM w zakresie
zdigitalizowanego obszaru. Wykorzystanie
technologii Nestnigu do ograniczenia odpadów.
5. Przemieszczenie skóry do okna cięcia cuttera za
pomocą taśmy transportowej (conveyor).
6. Rozkrój surowca za pomocą wysokowydajnego

Prędkość
[mm/s]/
[m/min.]
1500/90

Moc
wrzeciona
[kW]

Oscylacja
noża/min.

Ilość narzędzi

brak

15 000

3

noża elektrycznego z oscylacją 15 000 na min..
7. W trakcie rozkroju operator przygotowuje następny
błam skóry i powtarza pierwszy etap oznaczania
skaz i digitalizacji.
8. Przejazd rozciętych elementów na stanowisko
odbiorcze z jednoczesnym przemieszczeniem się
surowej partii skóry na pole robocze.
9. Wyświetlenie rozkroju poszczególnych elementów
za pomocą rzutnika elementów lub panelu LCD.
10. Odbiór gotowego rozkroju zgodnie z kolejnością
lub nazwą elementu.

InfoTEC FOTOSCAN
Opracowany przez InfoTEC CNC system Digitalizacji
wykrojników, polega na FOTO skanowaniu szablonów
i przekształcenie ich - w bezpośredni sposób, do wersji
cyfrowej (na wektory, np. na .dxf). Zastosowanie tego rozwiązania skraca cały proces projektowania oraz eliminuje czynność ręcznego wprowadzania danych i rysowania
wzorów w programie graficznym. Rozwiązanie to stanowi
idealne uzupełnienie przemysłowego cuttera CNC, poszerzając efektywność InfoTEC 3025 C LEATHER.

Proces FOTOSCANowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozłożenie szablonu
Skanowanie za pomocą aparatu o dużej rozdzielczości
Implementacja skanu szablonu do programu
Analiza rzutu przez wysokowydajny algorytm programu
Wprowadzenie ew. korekty zniekształceń optycznych
Przekształcenie szablonu na cyfrową wersję
Eksport do programu sterującego CAM
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Zdjęcie użyczone przez klienta
firmę Wersal
Prawa do zdjęcia oraz projektów produktów
umieszczonych na fotografii należą do ww. firmy

www.wersal.pl
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Seria C
Dwustanowiskowy cutter
z lagowaniem materiału

1616 C TEX
Kompaktowy cutter
InfoTEC 1616 C TEX zaprojektowany został z myślą
o mniejszych krojowniach i zakładach tapicerskich. Jak
również o producentach mebli tapicerowanych, którzy
oczekują pełnej kontroli nad produkcją i chcą samo-

Model
InfoTEC 1616
C TEX

Pole robocze
[mm]

Skok głowicy
[mm]

1600x1600

50

dzielnie prowadzić rozkrój materiałów. C TEX posiada
dwa pola robocze o wymiarach 1600x1600mm - 1. do
cięcia oraz 2. do kompletacji gotowch elementów. Oba
pola robocze połączone są taśmą typu conveyor.

Prędkość
[mm/s]/
[m/min.]
1500/90

Moc
wrzeciona
[kW]

Oscylacja
noża/min.

Ilość narzędzi

brak

15 000

3
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Seria C

Seria LS

Wielkogabarytowy cutter
z lagowaniem tekstyliów

Precyzyjny laser
do rozkroju tekstyliów

4232 C TEX

6032 LS TEX

Wielkogabarytowy cutter

Delikatny i precyzyjny

InfoTEC 4232 C TEX zaprojektowany został z myślą o
rozkroju dużych elementów tapicerskich oraz o bardzo
dużym wolumenie produkcji. Dzięki zastosowaniu automatycznego lagowania materiału doskonale sprawdza

Model
InfoTEC 4232
C TEX

Pole robocze
[mm]

Skok głowicy
[mm]

4200x3200

50

się przy jednoosobowej obsłudze. Dodatkowo cutter
posiada możliwość rozkroju dwóch różnych materiałów
jednocześnie, co sprawia, iż produkcja nabiera nowego
tempa a bieżące zlecenia przestają zalegać w kolejce.

Prędkość
[mm/s]/
[m/min.]
1500/90

Moc
wrzeciona
[kW]

Oscylacja
noża/min.

Ilość narzędzi

brak

15 000

3

InfoTEC 6032 LS TEX idealnie sprawdza się przy rozkroju delikatnych tkanin. Narzędzie którym prowadzone jest cięcie - laser, nie ma bezpośredniej styczności z
tkaniną, dzięki temu przy nawet bardzo delikatnej struk-

Model

Pole robocze
[mm]

Skok głowicy
[mm]

InfoTEC 6032
LS TEX

6000x3200

50

turze materiału pozostawia ją idealnie rozciętą. Dodatkowo rozkrój prowadzony jest metodą wypalania, dzięki
temu tkania nie będzie się rozwarstwiać przy kolejnych
etapach produkcji. Delikatnie i precyzyjnie.

Prędkość
[mm/s]/
[m/min.]
1500/90

Moc
wrzeciona
[kW]

Moc źródła
[W]

Ilość narzędzi

brak

200

1
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Krojownia
www.allcomp.pl

Firma Allcomp Polska

Zwiększona wydajność!
Poznaj profesjonalne rozwiązania UNICUT do optymalizacji zużycia
oraz wielowarstwowego rozkroju materiałów tekstylnych.
Optymalizacja procesów
Maszyny do rozkroju z rodziny one oraz lagowarki
aero to rozwiązania o specjalnie przygotowanym
przez firmę Allcomp Polska systemie sterującym,
którego możliwości stanowią podstawę rozwoju
zoptymalizowanego zarządzania procesami na krojowni, czerpiącego z koncepcji Przemysłu 4.0.

Zamówienia wielkowolumowe

Zróżnicowana produkcja

Cutter UNICUT CC80 powstał z myślą o producentach, którzy realizują zamówienia masowe oraz kroją materiały o dużej obojętności, łatwo rozprężające
się. Zwężona, specjalnie usztywniona głowica została przygotowana tak, aby kroić nakłady wysokości
do 8 cm po kompresji vacuum.

Cutter UNICUT 3C50 jest rozwiązaniem dla firm
o zróżnicowanej wielkości produkcji, w których proces produkcyjny wymaga rozkroju różnych ilości
warstw oraz różnego rodzaju materiałów.

Sprawdź, jak wysoko możesz kroić
ovatę z systemem OVATA - CUT?

Pracuje w 3 trybach pracy: niskich
nakładów do 5 cm po kompresji
vacuum oraz trybie cięcia owaty.

Skontaktuj się z nami,
aby poznać korzyści,
jakie może przynieść Ci
krojownia przyszłości!
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Producent:
Allcomp Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowska 1, 40-391 Katowice

Kontakt Partner Biznesowy:
Piotr Czaiński - InfoTEC CNC
mail: pc@infotec-cnc.com

„Linia produkcyjna Unicut do automatycznego rozkładania i lagowania tkanin - cutter one.5 oraz lagowarka aero.”

www.infotec-cnc.com

Meble tapicerowane
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Meble tapicerowane

Seria C
Maszyna do cięcia
konturowego pianki z bloków

2424 C FOAM

Oferta dla producentów mebli tapicerowanych i materacy
w zakresie rozkroju pianek z bloków
Nowością w InfoTEC CNC jest cutter do wycinania
konturowego pianek nożem obrotowym i oscylującym. Maszyna do cięcia konturowego wycina różnorodne kształt w wielorakich rodzajach pianek. InfoTEC 2424 C FOAM znajduje zastosowanie głównie w
branży meblarskiej, szczególnie przy produkcji mebli
tapicerowanych czy przy produkcji materacy. Wyci-

Model
InfoTEC 2424
C FOAM

Pole robocze
[mm]

Skok głowicy
[mm]

2400x2400

1300

narka posiada wszechstronne zastosowanie dzięki
możliwości rozkroju pianek w belkach o rozmiarze do
2400x2400x1300mm i w zakresie do 3600. Daje to
ogromne szerokie spektrum nadawania pożądanych
kształtów. Dodatkowo dzięki zastosowaniu C FOAM
możemy zoptymalizować zużycie materiału poprzez
zastosowanie technologii nestingu przestrzennego.

Prędkość
[mm/s]/
[m/min.]
250/15

Moc
silnika [kW]

Skok obrotu
stołu co:

Ilość narzędzi

5,5

900

1
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MebleMeble
twarde/skrzyniowe
twarde
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InfoTEC CNC cyklicznie organizuje
warsztaty z produkcji mebli. Sprawdź
kiedy odbywają się następne.
Tel.: +48 512 415 420
Mail: pc@infotec-cnc.com

www.infotec-cnc.com

Meble twarde/skrzyniowe

Meble twarde/skrzyniowe

Nowoczesne okucia a CNC?

30°

60
°

Maszyny InfoTEC CNC są przystosowane
do pracy z nowoczesnymi systemami okuć meblowych

0°

90

°

12
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Meble twarde/skrzyniowe

Drema Dzieciom

Warto pomagać!
Drema Dzieciom to idea, by
pomagać innym!

Szybki i prosty proces produkcji
mebli z automatyczną linią do
produkcji mebli!

Idea pomocy - Drema Dzieciom, jest realizowana podczas targów Drema w Poznaniu. Jest to wyjątkowe
wydarzenie, które łączy kilka ważnych celów:

Koncept mebli zaprojektowali studenci z UP w Poznaniu, który następnie został zapisany w technologii do
produkcji. Kolejno przy użyciu tylko 3. maszyn wyprodukowano kilka zestawów do pokoi dziecięcych. Całość
odbywała się na żywo, dzięki czemu, każdy odwiedzający miał szansę obejrzeć technologię jutra, która już
dziś jest dostępna.

✓✓ głównym przesłaniem idei jest wyprodukowanie
mebli i przekazanie ich do najbardziej potrzebujących domów dziecka,
✓✓ nawiązenie współpracy studentów z przedsiębiorstwami i wspólna wymiana wiedzy,
✓✓ stworzenie szansy młodemu pokoleniu na zdobycie
praktyki w projektowaniu oraz produkcji mebli, jak
również możliwość sprawdzenia umiejętności w rzeczywistych warunkach produkcyjnych,
✓✓ pokazanie na żywo odwiedzającym gościom najnowszych technologii i procesów produkowania
mebli.

Uznanie dla studentów, za ich
zaangażowanie i umiejętność
adaptacji.

Zestaw mebli zaprojektowany przez studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Cały proces produkcji mebli odbywał się na żywo przy
udziale studentów, którzy samodzielnie obsługiwali maszyny i składali meble. Studenci uczestniczyli przy każdym etapie produkcji, ucząc się na bieżąco. Z jednej
strony świadczy to o potencjale studentów i szybkiemu
nabywaniu umiejętności, jak również o prostocie produkcji z wykorzystaniem automatycznej technologii.
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Zobacz relację na YouTube
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Meble twarde/skrzyniowe

Meble twarde/skrzyniowe

Nesting i wiercenie pionowe
Oferta dla producentów mebli twardych w zakresie
nestingu oraz wiercenia w jednym procesie obróbki
InfoTEC CNC dla producentów mebli skrzyniowych/
twardych posiada szeroką gamę maszyn sterowanych
komputerowo. Klient ma możliwość wyboru spośród kilku modeli w zależności od wydajności i budżetu jakim
dysponuje. Oferowane maszyny są to centra do nestingu - optymalizacji rozkroku płyty meblowej z wierceniami pionowymi w jednym nieprzerwanym cyklu. Naj-

bardziej wydajną i jednocześnie najrentowniejszą jest
InfoTEC 3121 PRO PLUS. Jest to automatyczna linia do
nestingu z jednostką magazynująco-załadowczą oraz
stołem odbiorczym. Alternatywą dla tej linii jest InfoTEC
3121 PRO M Line. Linia ta posiada mniejszą wydajność,
lecz ma większą elastyczność i jest kierowana do producentów mebli nisko-seryjnych, bądź jednostkowych.

InfoTEC 3121 PRO PLUS
Automatyczna linia do nestingu płyty laminowanej wraz z możliwością wiercenia pionowego. Proces rozkroju pyty może odbywać nieprzerwanie dzięki zastosowaniu jednostki załadowczo-magazunującej oraz stołu odbiorczego. Sprawia to, iż proces załadunku nowej
płyty odbywa się jednocześnie z zepchnięciem gotowych formatek.

InfoTEC 3121 PRO M Line
Nagrodzona w 2016r. linia do produkcji mebli małoseryjnych oraz
jednostkowych wyposażona w stół odbiorczy oraz manipulator,
który pozwala na komfortową pracę. Linia ta również sprawdza się
przy produkcji kuchni, mebli systemowych oraz mebli w większych
seriach, lecz w mniejszych zakładach meblarskich.

InfoTEC Seria E PLUS | E PLUS +
59

Seria maszyn oparte serii Energy, które dodatkowo zostały
przystosowane do pracy w zakładach stolarskich. E PLUS oraz
E PLUS + wyposażone są w szereg rozwiązań, które ułatwiają
produkcję mebli twardych. Jest to doskonała alternatywa dla
tradycyjnej produkcji mebli wykorzystującej m.in. piłę panelową.

www.infotec-cnc.com

Meble twarde/skrzyniowe

61

Zdjęcie użyczone przez klienta
firmę Roja Kuchnie
Prawa do zdjęcia oraz projektów produktów
umieszczonych na fotografii należą do ww. firmy

www.infotec-cnc.com

Meble twarde/skrzyniowe

Seria PRO PLUS
Automatyczna linia do
nestingu i wierceń płyty meblowej

3121 PRO PLUS

Jedno osobowa obsługa przy maksymalnej wydajności
InfoTEC 3121 PRO PLUS jest automatyczną linią do produkcji mebli twardych. Dzięki odpowiedniej konfiguracji
doskonale sprawdza się przy rozkroju płyty laminowanej,
niedrzewnych płyt meblowych, konglomeratów oraz innych materiałów stosowanych przy produkcji mebli. Zastosowanie zaawansowanego algorytmu nestingu/optymalizacji, można rozplanować produkcję na wiele płyt, co
w rezultacie minimalizuje odpady produkcyjne i przynosi kolejne oszczędności. Zastosowane w InfoTEC 3121

PRO PLUS XXL dodatkowe pola do przyspieszenia procesu produkcji - system magazynująco-załadowczy oraz
stół odbiorczy na gotowe elementy, sprawia, iż produkcja
może odbywać się w nieprzerwanym cyklu przez kilka
zmian. Dodatkowo w opcji jest możliwość zainstalowania
automatycznej etykieciarki na ramieniu stołu podawczego, która w trakcje cyklu rozkroju znakuje poszczególne
elementy. W ten sposób operator zdejmując formatki wie,
do jakiego zamówienia są one przewidziane.

Wyliczenie wydajności nestingu centrum obróbczego
InfoTEC 3121 PRO PLUS M XXL
Założenia:
Wymiar płyty - 2800x2070x16/18, ≈ 50mb cięcia + wiercenie
Tryb pracy - jedno zmianowa (8h/dziennie)
Wydajność na godzinę:

Wydajność na zmianę:

Wydajność miesięczna:

Wydajność roczna:

≈ 6-8 sztuk

≈ 48-64 sztuk

≈ 1 008-1 344 sztuk

≈ 12 096-16 128 szt.

*podane wartości maja charakter orientacyjny i zmieniają się w zależności od typu projektów wykonawczych
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Atrybuty w skrócie
✓✓ Automatyczny system załadunku oraz rozładunku materiału.
✓✓ Zaawansowany algorytm optymalizacji obróbki - nesting.
✓✓ Wysoka elastyczność produkcji - zainstalowany wielonarzędziowy
agregat oraz dodatkowo zamontowany liniowy magazyn na stożki w
systemie HSK 63F.
✓✓ Przemysłowe podzespoły gwarantujące długoletnią pracę pod dużym
obciążeniami.
✓✓ Optymalizacja podciśnienia - inteligentny system sterujący próżnią,
podciśnienie podąża za głowicą.
Automatyczne pozycjonowanie materiału na polu roboczym.
✓✓ Centralny system smarowanie
✓✓ Mocne cyfrowe serwo napędy AC we wszystkich osiach.
✓✓ Przemysłowe wrzeciono oparte o ceramiczne łożyska.
✓✓ Monolityczna stalowa rama - poddana obróbce w na wielkoformatowej
frezarce CNC w jednym mocowaniu.
✓✓ Automatyczne czyszczenie stołu roboczego.
✓✓ Rozbudowany wysoko-efektywny system odciągu wiórów.

Różne warianty dopasowane do potrzeb wydajności
InfoTEC 3121 PRO PLUS

InfoTEC 3121 PRO PLUS XL

InfoTEC 3121 PRO PLUS M XXL

sam korpus PRO PLUS

korpus PRO PLUS
+ stół odbiorczy

korpus PRO PLUS
+ stół odbiorczy i podawczy

Proces obróbki płyty meblowej
1. Załadunek (do 40 szt.) płyt meblowych
(2800x2070mm) na podnośnik śrubowy / stół
podawczy.
2. Automatyczny transport surowej/laminowanej płyty
za pomocą gumowych przyssawek.
3. Bezobsługowe pozycjonowanie materiału na stole
roboczym.
4. Pewne umocowanie surowca na stole rastrowym za
pomocą podciśnienia.
5. Obróbka płyty za pomocą agregatu wiercącotnącego.

Model
InfoTEC 3121
PRO PLUS

Pole robocze
[mm]

Skok głowicy
[mm]

3100x2100

100

6. Automatyczny dobór narzędzia do dalszej obróbki z
magazynu liniowego.
7. Formatowanie przygotowanych elementów za
pomocą mocnego wrzeciona.
8. Automatyczne zepchnięcie gotowych elementów na
stół odbiorczy z jednoczesnym czyszczeniem pola
roboczego oraz załadunkiem nowej surowej płyty.
9. Transport gotowych elementów na taśmowym stole
odbiorczym regulowanym wg. potrzeb operatora.
10. Etykietowanie/znakowanie gotowych elementów.

Prędkość
[mm/s]/
[m/min.]
1500/90

Moc
wrzeciona [kW]

Ilość narzędzi
w agregacie

od 12 do 20

od 5
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www.nowaszkola.com
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Zdjęcie użyczone przez klienta
firmę Nowa Szkoła Sp. z o.o.
Prawa do zdjęcia oraz projektów produktów
umieszczonych na fotografii należą do ww. firmy

www.infotec-cnc.com

Meble twarde/skrzyniowe

Seria Professional
Linia do nestingu i wierceń
w mało-seryjnej produkcji

3121 PRO M Line

Model
InfoTEC 3121
PRO M Line

Pole robocze
[mm]

Skok głowicy
[mm]

3100x2100

100

Prędkość
[mm/s]/
[m/min.]
1330/80

Moc
wrzeciona [kW]

Ilość narzędzi
w agregacie

od 8 do 18

od 5

Szybkość i elastyczność kluczem do przyszłości
InfoTEC CNC wychodząc na przeciw oczekiwaniom
współczesnego rynku zaprojektował innowacyjną linię CNC do produkcji mebli twardych dla indywidualnych projektów oraz nisko-seryjnego wytwarzania. Linia
InfoTEC 3121 PRO M Line posiada wiele opcji pozwalających na obróbkę różnego rodzaju materiałów stosowanych w produkcji mebli, w tym m.in.: płyty laminowane,
kompozyty, niedrzewne płyty meblowe oraz wiele innych.

Innowacyjna linia InfoTEC 3121 PRO M Line dedykowana jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą
wzmocnić swoją pozycję na rodzimym rynku oraz prowadzić ekspansje na rynki zagraniczne. Pozwala wyróżnić
się szybkością realizacji zamówień oraz indywidualnym
podejściem zarówno do projektu jak i dla klienta. Linia
sprawdzi się przy mniejszym wolumenie produkcji mebli
wysoko-seryjnych oraz przy produkcji mebli kuchennych.
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InfoTEC 3121 PRO M Line w Kronospan Design Center
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Atrybuty w skrócie
✓✓ Elastyczność produkcji dzięki szerokiemu zakresowi
obróbki różnorodnych materiałów: drewno
lite, surowce drewnopochodne, konglomeraty,
niedrzewne materiały meblarskie oraz wiele innych.
✓✓ Jedne nieprzerwany cykl produkcji - od
pełnego formatu płyty do gotowego elementu
przygotowanego do bezpośredniego okleinowania.
✓✓ Manipulator do przenoszenia całego formatu płyty na
pole robocze.
✓✓ Zasięg manipulatora do kilku palet
z różnymi materiałami.
✓✓ Jednoosobowa obsługa linii.
✓✓ Mocne wrzeciono oparte na łożyskach ceramicznych.

Proces obróbki płyty meblowej
✓✓ Agregat wiertarski do wierteł prawoi lewoskrętnych oraz puszkowych.
✓✓ Automatyczny algorytm nestingu - optymalizacji
rozkroju.
✓✓ Możliwość zastosowania kilku różnych operacji
obróbki: wiercenie przelotowe i nieprzelotowe,
frezowanie, grawerowanie, rzeźbienie, nadawanie
struktury.
✓✓ Szerokie zastosowanie w meblarstwie, m.in. w
hurtowniach, przy produkcji kuchni - w tym frontów,
mebli łazienkowych, biurowych, wypoczynkowych
i wielu innych

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Ułożenie palet z różnymi materiałami w zasięgu manipulatora.
Załadowanie materiału na pole robocze za pomocą manipulatora.
Załadowanie pliku wykonawczego do systemu i załączenie cyklu.
Rozpoczęcie procesu wiercenia - wiertła nieprzelotowe,
przelotowe, puszkowe, prawo i lewoskrętne.
Rozkrój płyty z zastosowaniem nestingu na poszczególne formatki
Zepchnięcie gotowych formatek na stół odbiorczy z jednoczesnym
czyszczeniem pola roboczego (formatki od razu nadają się do
okleinowania, bez potrzeby wstępnego frezowania na okleiniarce).
Ponowienie przez operatora punktów 1-3.
Operator w trakcie punktów 4-5 zbiera i przekazuje formatki do
wykańczanie obrzeżem.
Rozpoczęcie kolejnych cyklów.

System wideo-skanowania
Nowością zastosowaną w InfoTEC 3121 PRO M
Line jest możliwość wykorzystania kamery wideo, do
pozycjonowania grafiki rozmieszczonej na materiale
stosowanym przy produkcji mebli. Dzisiejsza technologia
druku pozwala umieścić praktycznie każdą grafikę na
dowolnym materiale. Niedogodność druku polega na
małych przesunięciach względem projektu. Z pomocą

przychodzi wówczas kamera do wideo-skanowania,
która precyzyjne rozmieszcza grafikę nadrukowaną na
materiale względem projektu i jego rozkroju.
Więcej informacji o tej nowości oraz o możliwościach
linii otrzymają Państwo u przedstawicieli InfoTEC CNC.
Zapraszamy kontaktu - www.infotec-cnc.com
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Nowoczesna linia meblowa w

Kronospan Design Center
Kronospan Design Center
w szerszej perspektywie!

Hausmesse
w Kronospan Design Center

Kronospan Design Center w Szczecinku jest to najnowocześniejsze centrum szkoleniowo-wystawiennicze
w Europie poświęcone branży drzewnej i meblarskiej.

Hausemesse, czyli wydarzenie kulturalno-biznesowe
organizowane co roku przez firmę Kronospan dla klientów,
architektów, designerów oraz specjalistów budownictwa i
wzornictwa z całej Europy.

Stworzone przez wybitnych projektantów i architektów
z myślą o rozwoju branży po przez: wymianę cennych
doświadczeń, poszukiwaniu inspiracji i stworzenie kreatywnej przestrzeni dla klientów, architektów, projektantów oraz studentów. Całość zarządzana jest przez
wiodącego producenta płyt drewnopochodnych, firmę
Kronospan i poświęcona jest dla tej firmy.
Kronospan Design Center to miejsce w którym trzeba być, poznawać i doświadczać. To miejsce z którego
czerpie się wiedzę, doznaje inspiracji oraz zdobywa doświadczenie, które prowadzi ku przyszłości.

Targi poświęcone są branży drzewnej i meblarskiej, a
szczególnie innowacją technologicznym, zmieniającym
się trendom i wzornictwie oraz nowatorskim rozwiązaniom
stosowanym w branży. Hausemesse to wyjątkowa okazja
stworzona przez grupę Kronospan do zapoznania się
z tak wieloma nowościami z branży w jednym miejscu.
Jest to również idealne miejsce do nawiązania wielu
nowych wartościowych kontaktów. Oczywiście na targach
można bliżej poznać innowację oraz ofertę produktową
Kronospan, również od strony praktycznego zastosowania.

Kronospan Design Center
w Szczecinku, #KDC

Nowoczesna linia meblowa
w #KDC

Kronospan Design Center zajmuje powierzchnie ponad
3 ha, na których znajduje się kompleks budynków wystwienniczo-szkoleniowo-produkcyjnych oraz oddział
Uniwersytetu Koszalińskiego. W skład Kronospan Design Center wchodzą:

InfoTEC CNC ma przyjemność prezentowania
swoich produktów w Kronospan Design Center.
W hali produkcyjnej stworzonej przez gospodarza
- Kronospan Design Factory, #KDF, InfoTEC CNC
zainstalował nowoczesną linię do produkcji mebli.

✓✓ Krono Akademia - budynek szkoleniowy dla klientów,
architektów oraz studentów. W tym budynku mieści się
również Uniwersytet Koszaliński.
✓✓ Hala wystawiennicza, w której mieści się pasywny dom
przesuwny, który doskonale obrazuje możliwości wykorzystania produktów Kronospan. Obiekt ten spełnia
również funkcję eventowo-pokazową.
✓✓ Hala MDF. Studio prezentujące przekrój oferty firmy
Kronospan oraz modele zaprojektowane przez specjalistów wzornictwa.
✓✓ Kronospan Design Factory - hala do pokazów praktycznego zastosowania produktów Kronospan oraz
kreatywny poligon doświadczalny, w którym studenci
mogą tworzyć swoje produkty.

Kronospan Design Factory, hala wystwienniczo
-produkcyjna wchodząca w skład kompleksu KDC
została wyposażona w najnowsze technologie
stosowane przy produkcji mebli. InfoTEC CNC, jako
wiodący polski producent maszyn CNC zainstalował
w KDF nowoczesną linię do produkcji mebli o niskim
nakładzie, bądź do wytwarzania jednostkowego
InfoTEC PRO M Line.
Kronospan Design Factory jest to miejsce w którym
odbywają się praktyczne pokazy zastosowania
produktów firmy Kronospan. W KDF rozwijana jest
również kreatywna przestrzeń, której ideą jest
stworzenie miejsca pełnego inspiracji,

www.infotec-cnc.com
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Maszyny CNC
Linie do rozkroju i wierceń płyty
w usługach oraz hurtowniach

w usługach
Maszyny CNC w usługach
W Polsce 25 tys.* podmiotów deklaruje, iż produkuje
meble, z czego, aż 91,6%* są to mikro-przedsiębiorcy.
Taki ogromny odsetek mikroprzedsiębiorstw sprawia,
iż jest to potężny rynek dla firm zajmujących się
usługami oraz dla hurtowni, które posiadają usługi
cięcia pod wymiar.
Rozwój technologii oraz cyfryzacja produkcji sprawia,
iż coraz więcej z tych mikro-przedsiębiorców korzysta
z usługi cięcia pod wymiar z dwóch względów, brak
środków na inwestycję oraz brak czasu na jednoczesną
produkcję i sprzedaż.
InfoTEC CNC widząc zmieniającą się rzeczywistość
w branży, przygotował specjalną ofertę dla hurtowni
oraz firm zajmujących się usługami. Proponowane
rozwiązania CNC doskonale sprawdzają się przy
produkcji małoseryjnej czy jednostkowej. Wzmacniają
konkurencyjność
przedsiębiorstwa,
przynoszą
dodatkowe korzyści finansowe. Stanowią również
mocną alternatywę dla tradycyjnych maszyn tj. piła
formatowa czy panelowa.
75

Jeden z klientów - firma Goliat Sp. z o.o., który jest
doskonałym przykładem wzmacniania przedsiębiorstwa
m.in poprzez oferowanie usług cięcia. Polecamy tą firmę
dla mikro-przedsiębiorców, którzy chcą zwiększyć ilość
zrealizowanych zamówień, dzięki usługą zewnętrznym.

Zdjęcie użyczone przez klienta
firmę Meble Milo
Prawa do zdjęcia oraz projektów produktów
umieszczonych na fotografii należą do ww. firmy

*dane z B+R Studio 12.05.2016

meblomilo.pl
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Seria Energy
Centrum obróbcze do
nestingu i wierceń płyty meblowej

E PLUS | E PLUS +

Pole robocze
[mm]

Skok głowicy
[mm]

InfoTEC
3121 E PLUS

3100x2100

100

InfoTEC
4121 E PLUS +

3100x2100
1000x2100

100

Model

Prędkość
[mm/s]/
[m/min.]

Moc
wrzeciona [kW]

Ilość narzędzi
w agregacie

1000/60

6

5

1000/60

6

5

Z tradycją w nowoczesność!
Dzisiejsza „tradycyjna” produkcja mebli opiera się na
różnych maszynach i obrabiarkach, obsługiwanych przez
wielu operatorów. Każdorazowo przy zmianie modelu czy
przy nowym zamówieniu operatorzy bazując na swojej
wiedzy i doświadczeniu, zmieniają ustawienia maszyn
oraz dobierają odpowiednie narzędzia. Wykorzystując
centrum obróbcze InfoTEC CNC w technologii CNC
te same procesy, które wykonywane są na kilku
urządzeniach – formatowanie płyty, wiercenie, cięcie,

frezowanie, odbywają się na jednym centrum CNC.
Natomiast wykorzystując nowoczesne oprogramowanie,
można w prosty i automatyczny sposób zaprogramować
i zoptymalizować cały proces już przy etapie samego
projektowania mebla. Dzięki temu przejście od jednego
projektu do drugiego odbywa się błyskawicznie oraz
eliminowane są czynności konieczne do dostosowania
każdego urządzenia. Dodatkowym atutem jest eliminacja
błędów natury ludzkiej.

Zalety maszyn E PLUS:
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

precyzyjne oraz powtarzalne formatowanie płyty,
optymalizacja rozkrojów płyty z zastosowaniem wydajnego algorytmu nestingu,
idealna krawędź po rozkroju,
szybkie wiercenie otworów pod bolczyki, zawiasy, mimośrody itp.,
wykonanie elementów mebli twardych gotowych do oklejania (bez konieczności stosowania frezu wstępnego),
opcja stworzenia oferty, kosztorysu oraz pełnej dokumentacji produkcyjnej, dzęki możliwości integracji prostego
i intuicyjnego oprogramowania Corpus.

Proces obróbki płyty meblowej
1. Ułożenie płyty na polu roboczym
2. Precyzyjne i powtarzalne pozycjonowanie płyty
za pomocą mechanicznych baz
3. Wykonanie otworów wiertłami prawo
i lewoskrętnymi oraz puszkowymi
4. Rozkrój płyty na formatki z wykorzystaniem
nestingu - optymalizacji
5. Oznakowanie gotowych elementów etykietami
z informacją techniczną
6. Automatyczne czyszczenie pola roboczego
7. Opcjonalnie przy E PLUS + umocowanie formatki
na polu z przyssawkami do wierceń bocznych
oraz nacięć pod nutę
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Zalety maszyn E PLUS +:
✓✓ precyzyjne oraz powtarzalne formatowanie płyty,
✓✓ optymalizacja rozkrojów płyty z zastosowaniem
wydajnego algorytmu nestingu,
✓✓ idealna krawędź po rozkroju,
✓✓ szybkie wiercenie otworów pod bolczyki, zawiasy,
mimośrody itp.,
✓✓ wykonanie elementów mebli twardych gotowych

do oklejania (bez konieczności stosowania frezu
wstępnego),
✓✓ sposobność stworzenia oferty, kosztorysu oraz
pełnej dokumentacji produkcyjnej, dzęki możliwości
integracji prostego i intuicyjnego oprogramowania
Corpus.
✓✓ możliwość wiercenia bocznego i cięcia pod nutę!

Dane techniczne linii E PLUS | E PLUS +
1. Stalowa, monolityczna rama obrabiana na
wielkogabarytowym centrum CNC z jednego
zamocowania.
2. Energooszczędne napędy serwo AC w klasie
sprawności EFF1, kontrolowane przez sterownik
cyfrowy.
3. Brama maszyny wraz z osprzętem porusza się
wzdłuż osi X i Y za pośrednictwem mechanizmu
zębatego o skośnym uzębieniu wykonanym z
utwardzanej i hartowanej stali.
4. Do przeniesienia napędu między serwo silnikiem
a kołem zębatym wykorzystywana jest precyzyjna
bezluzowa, jednostopniowa przekładnia planetarna.
5. Napęd w osi Z (przesuw pionowy) gdzie szczególna
role odgrywa precyzją pozycjonowania realizowany

jest za pomocą śruby kulowej z nakrętką z napięciem
wstępnym.
6. Maszyna porusza się we wszystkich osiach po
wysokiej klasy
prowadnicach liniowych marki
BOSCH, przy pomocy wózków kulkowych ze
wstępnym napięciem oraz systemem zgarniaczy.
7. Stół podciśnieniowy wykonany jest z twardych
i stabilnych wymiarowo płyt fenolowych. Cały stół
roboczy jest pokryty siecią kanalików, dzięki którym
podciśnienie rozprowadzane jest równomiernie po
całym jego obszarze.
8. Zainstalowany na maszynie wektorowy przetwornik
częstotliwości dla elektrowrzeciona i agregatu
wiertarskiego zapewnia płynna cyfrową regulacje
obrotów obu w/w zespołów roboczych.

79

www.infotec-cnc.com

Meble twarde/skrzyniowe

81

www.meblead.pl

Zdjęcie użyczone przez klienta
firmę Meble AD

Zdjęcie użyczone przez klienta
firmę Mebloform

Prawa do zdjęcia oraz projektów produktów
umieszczonych na fotografii należą do ww. firmy

Prawa do zdjęcia oraz projektów produktów
umieszczonych na fotografii należą do ww. firmy

www.mebloform.com
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Nesting i wiercenie poziome
Oferta dla producentów mebli twardych w zakresie
nestingu oraz z możliwością wiercenia poziomego
Oprócz standardowych rozwiązań nestingowych
InfoTEC CNC w swojej ofercie posiada centra sterowane
komputerowo do obróbki wielo-płaszczyznowej, tj. np.
wiercenia poziome i pionowe, cięcia w kilku osiach. W
zależności od potrzeb klienta przedstawiciele InfoTEC
CNC dobierają odpowiednią konfigurację spełniające
jego oczekiwania. Nowością w ofercie jest InfoTEC

3121 PRO Hybrid. Jest to centrum obróbcze łączące
w sobie dwa sposoby obróbki. Rozkrój materiału w 3
osiach oraz dalszą obróbkę za pomocą agregatów. Jest
to idealne rozwiązanie dla producentów mebli, którzy
w swojej technologi produkcji potrzebują centrum do
nestingu oraz centrum belkowego. 3121 PRO Hybrid
rozwiązuje dylemat, które centrum jest ważniejsze.

InfoTEC 3121 PRO Hybrid
Centrum hybrydowe oparte na dwóch różnych sposobach obróbki. 1.
przeznaczone jest do rozkroju i wierceń pionowych, 2. przeznaczone
jest do obróbki agregatami, które umożliwia np. wiercenie boczne.
Zaletą tej konstrukcji jest wykorzystanie jednej maszyny do dwóch
procesów, oszczędzając na zakupie i przestrzeni.

InfoTEC Seria Professional
Serię Professional tworzą centra obróbcze CNC o najszerszych
możliwościach obróbki. Zakres oferowanych rozwiązań do tej
serii sprawia, iż może być to np. centrum do nestingu, centrum do
produkcji okien czy drzwi, a nawet centrum do obróbki materiałów
o znacznych gabarytach przekraczających w osi Z 500mm.

InfoTEC 920 D
83

InfoTEC 920 D jest to automatyczne centrum wiertarskie CNC z
możliwością nacięć na tylną ściankę (nutę) lub konstrukcyjnych.
Szybkie i powtarzalne wiercenia paneli meblowych oraz łatwość
przywołania konkretnych ustawień sprawia, iż jest to obowiązkowe
centrum wiertarskie w przedsiębiorstwie produkującym meble.

www.infotec-cnc.com
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Meble tapicerowane

Agregaty wiertarskie i funkcyjne
Szeroki horyzont technologiczny
Szeroki zakres dostępnych agregatów tnąco-wiercących oraz agregatów mocowanych na wrzecionie - oś
C, mocno poszerza horyzonty technologiczne klientów.
Pozwala w pełni wykorzystać potencjał oraz automa-

tykę maszyn sterowanych komputerowo. Wpływają na
racjonalizację kosztów, zakres oferowanych produktów
czy usług. Zwiększają siłę konkurencyjności klienta
i gwarantują większe możliwości rozwoju.

1

2

5

Agregaty
wiertarskie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6

4

7

f16
f12
f26b
f18b
f22b2
f12b
f26b2

1

Agregaty
funkcyjne
1.
2.
3.
4.
5.

3

2

four
d-side
twin
tilt
blade

3

4

5
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Seria Professional
Wielooperacyjne centrum CNC
do produkcji mebli oraz drzwi

4121 PRO Hybrid

Dwie technologie obróbki, dwa pola robocze, jedna maszyna!
Większe możliwości, mniejsze koszty!
InfoTEC 4121 PRO Hybrid jest to centrum obróbcze
oparte o dwa niezależne pola robocze o różnych
sposobach mocowania materiału i jego obróbki.
Pierwsze pole robocze wyposażone jest w stół
rastrowy ze specjalnie zaprojektowanymi kanalikami
do równomiernego rozprowadzenia podciśnienia za
którego siłą jest mocowany materiał na polu roboczym.
Drugie pole robocze wyposażone jest w ustawne belki
z przyssawkami do których za pomocą podciśnienia

unieruchamiany jest element. Na pierwszym polu
roboczym materiał obrabiany jest w 3. osiach za
pomocą przemysłowego wrzeciona oraz za pomocą
agregatu - wiercenie pionowe. Na drugim polu odbywa
się obróbka formatki w 4 osi za pomocą agregatów
mocowanych na wrzecionie - oś C. Drugie pole robocze
- belkowe, pozwala na pracę w zakresie 3600.
InfoTEC 4121 PRO Hybrid rozwiązuje dylemat które
centrum jest ważniejsze, czy belkowe, czy do nestingu?

Przykładowy proces produkcji mebli
1. Załadunek surowca na pole robocze ze stołem
nestingowym.
2. Szybkie i powtarzalne bazowanie płyty meblowej na
stole nestingowym.
3. Otworowanie płyty z wykorzystaniem wierteł
przelotowych, nieprzelotowych, prawo i
lewoskrętnych oraz puszkowych, za pomocą
agregatu wielofunkcyjnego.
4. Otworowanie płyty, np. pod system Lamello.

5. Rozkrój płyty w technologii Nesting frezem
palcowym.
6. Automatyczne czyszczenie stołu po wykonanych
wcześniej operacjach obróbki.
7. Przejście na pole robocze ze stołem belkowym do
dalszej obróbki elementów meblowych, m.in.:
- wiercenia boczne (w tym pod kątem),
- frezowania boczne,
- nutowanie, cięcie pod kątem piłą
- otworowanie kształtowe np. po system Lamello.
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Model

InfoTEC 4121
PRO Hybrid

Pole robocze
[mm]

Skok głowicy
[mm]

Prędkość
[mm/s]/
[m/min.]

Moc
wrzeciona [kW]

Ilość narzędzi
w agregacie

od 10 do 18

od 7

2900x2100
1250x2100
4 belki

100

1330/80

Wykorzystując maszyny PRO HYBRID w procesie
produkcyjnym, uzyskuje się możliwość obróbki
CNC pełnego formatu standardowej płyty meblowej
(2800x2070mm) na jednym stanowisku roboczym.
Kluczową innowacją opisywanej obrabiarki jest jednak
połączenie wielosekcyjnego stołu podciśnieniowego
(stołu nestingowego) ze stołem belkowym wyposażonym
w próżniowe ssawki w jednolitej konstrukcji frezarki.
Połączenie technologii NESTINGU oraz innowacyjna
konstrukcja stołu pozwala na:
1. Uzyskanie ponadstandardowej uniwersalności w zakresie różnorodności obrabianych materiałów oraz
zróżnicowania wielkości obrabianych przedmiotów,
czyli zwiększono elastyczność produkcji i zakres
produkcji.
2. Zmniejszenie konieczności transportu międzyoperacyjnego.
3. Oszczędność energii elektrycznej (kilka maszyn
zastąpione jedną o sumarycznej funkcjonalności)
4. Oszczędność miejsca w hali produkcyjnej, sprowadzając kompleksową produkcję do jednego stanowiska roboczego.

5. Zwiększoną dokładność i powtarzalność, zminimalizowanie ilość braków (charakterystyczna przewaga
NESTINGU nad innymi technologiami).
6. Zmniejszenie ilości odpadów, w zależności od zlecenia produkcyjnego o 10 do 20% (technologia NESTINGU).
7. Zwiększenie bezpieczeństwa na stanowisku pracy
(zaimplementowany program nie wymaga czynnego udziału operatora podczas pracy, zmniejszenie
zapylenia).
8. Skrócono cykle produkcyjne.

Pole ze stołem
do nestingu
Pole ze stołem
belkowym
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Seria Professional
Przemysłowe centra obróbcze
do indywidualnej konfiguracji

Professional

Adaptacyjne centrum obróbcze
Przemysłowe centra obróbcze z serii Professional posiadają duże możliwości adaptacyjne po konkretne założenia technologiczne klienta. W branży meblowej serię tą można wyposażyć m.in. w:
✓✓ agregaty wiertarskie,
✓✓ tnąco-wiercące,
✓✓ dodatkową oś C,
✓✓ przyssawki mocowane na stole rastrowym
✓✓ czy podnieść oś Z nawet do 700mm

Centra Professional znakomicie sprawdzają się przy
nestingu, jak również jako uniwersalna maszyna do
produkcji mebli twardych. Zakres wykonywanych
czynności zależy od odpowiedniej konfiguracji.
Przedstawiciele InfoTEC CNC z przyjemnością pomogą
dobrać najkorzystniejsze parametry do zakładanej
produkcji. Większa ilość dostępnych rozwiązań
i akcesoriów dostępnych dla serii Professional znajduje
się na dalszych stronach.

Pole robocze
[mm]

Skok
głowicy [mm]

Prędkość
[mm/s]/[m/min.]

Moc
wrzeciona [kW]

Waga
min. [kg]

InfoTEC 4121
Professional

4100x2100

od 200

1330/80

od 4 do 18

3800

InfoTEC 3121
Professional

3100x2100

od 200

1330/80

od 4 do 18

3300

InfoTEC 2513
Professional

2500x1300

od 200

1330/80

od 4 do 18

2700

InfoTEC 2016
Professional

2000x1600

od 200

1330/80

od 4 do 18

2100

Model

Przyssawki do mocowania
materiału na stole rastrowym.
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Seria D

Seria 5 Axis
Profesjonalne centra
wiertarskie CNC

Wielozadaniowe 5. osiowe
centrum obróbcze CNC

920 D

Seria 5 Axis

Poważne centrum obróbcze w małym wydaniu

Zakres pracy w pięciu osiach

InfoTEC CNC centrum obróbcze w małym wydaniu, ale
z dużymi możliwościami. 920 D wyposażony w agregat
tnąco-wiercący dostarcza narzędzia do obróbki paneli
meblowych mocowanych w płaszczyźnie horyzontalnej.

Pięcio-osiowe centra obróbcze rzadko spotykane są
w przedsiębiorstwach produkujące meble twarde, niemniej jednak są firmy, które kompleksowo podchodzą
do swoich klientów i oferują im pełen zakres wyposa-

Model
InfoTEC 920
D

Centrum automatycznie wierci i nawierca we wszystkich
płaszczyznach elementu (boczne i dolne) oraz wykonuje
cięcia piłą pod rowek (nutę). Sterowanie komputerowe
umożliwia szybkie zmiany projektu bez zbędnych postoi.

Zakresy pracy
osie X i Y [mm]

Zakres pracy
oś Z [mm]

Prędkość
[mm/s]/[m/min.]

Moc
agregatu [kW]

Waga
min. [kg]

280-3000 X
150-920 Y

50

500/30

od 1,5

1000

żenia mieszkania. 5. osiowe centra obróbcze w branży
meblowej kierowane są głównie do producentów krzeseł o krzywoliniowych oparciach oraz do mebli o trójwymiarowej formie, np. fronty promieniowe.

Model

Pole robocze
[mm]

Skok
głowicy [mm]

Prędkość
[mm/s]/[m/min.]

Moc
wrzeciona [kW]

Waga
min. [kg]

InfoTEC 2015
5AXIS

2000x1500

500

1330/80

od 8 do 20

5700
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Piły panelowe CNC
Współpraca InfoTEC CNC z NIMAC GROUP

HERMES 70 CNC

NIMAC GROUP tak jak InfoTEC CNC jest firmą z pasją
i tradycją. Rozpoczęcie działalności firmy datuje się na
1977 rok. Dziś jest firmą nowej generacji maszyn, która
ciągle wkłada wysiłek w ulepszanie swoich produktów
i usług. Firma NIMAC głównie koncentruje swoją sprzedaż na eksport, dlatego też, wszystkie oferowane urządzenia muszą być niezawodne. Ofertę firmy stanowią
maszyny do obróbki drewna w tym piły panelowe CNC,
potocznie nazywane panelówkami.

Piła HERMES charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami oraz łatwością obsługi. Solidna konstrukcja,
wysoka jakość wykonania oraz idealne cięcia tworzą
nowy wymiar jakości w piłach. HERMES 70 CNC jest
najbardziej konkurencyjną piłą panlelową na rynku!

Współpraca firmy InfoTEC CNC oraz NIMAC GROUP
opiera się na kooperacji partnerskiej w sprzedaży produktów. Firmy uzupełniają swoją ofertę o urządzenia,
które są sprawdzone i docenione przez setki klientów.
Uzupełnieniem oferty InfoTEC CNC dla producentów
mebli twardych są dwie piły panelowe CNC NIMAC
HERMES 70 oraz NIMAC ATLAS 95.

ATLAS 95 CNC
Seria pił ATLAS jest wynikiem wieloletnich badań firmy
NIMAC, oraz doświadczenia zdobytego podczas poszukiwań optymalnych rozwiązań spełniających oczekiwania klientów. Sztywna konstrukcja, wysoka jakość
wykonania oraz duża produktywność i łatwość obsługi.
Są to cechy, które wyróżniają serię ATLAS pośród konkurencji.
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Producent:
NIMAC GROUP
Street: 17th Klm O.N.R Thessaloniki - Kavala
Suburb: 572 00 Lagadas, Country: Greece

Kontakt Partner Biznesowy:
Piotr Czaiński - InfoTEC CNC
mail: pc@infotec-cnc.com

www.infotec-cnc.com

Meble twarde/skrzyniowe

Automatyczne okleiniarki

InfoTEC B Basic
Seria B Basic są to automatyczne prostoliniowe
okleiniarki, które zapewniają doskonałą jakość
wykończenia krawędzi formatek, szczególnie
kiedy porówna się wysoką jakość do
konkurencyjnej ceny. Okleiniarki z tej serii
sprawdzają się zarówno w mniejszych
zakładach stolarskich, jak i średnich firmach.
B Basic cechują się wysoką jakością wykonania,
profesjonalnymi akcesoriami oraz dużą
wydajnością przy kompaktowych wymiarach.

InfoTEC B Basic wyróżnia się:
»» dużą ilością grzałek w zbiorniku klejowym,
»» dwoma osobnymi termikami, które dają
możliwość precyzyjnie ustawić temperaturę
na kotle oraz rolce klejowej,
»» możliwość pracy w temperaturze rzędu 10oC,
»» agregatami na pojedynczych silnikach,
»» ustawieniem mechanicznym.

Rodzaj przyjmowanej okleiny
Szybkość pracy

Melamina, PVC, Poliester, Drewno, Formica
10 m/min

Grubość przyjmowanej okleiny
Grubość przyjmowanych pasków z drewna
Grubość oklejanych paneli
Minimalna długość oklejanego panelu
Minimalna szerokość oklejanego panelu

0,4 – 3 mm
Do 5mm (ręczne podwania)
10-60mm
120mm
75mm

Automatyczne okleiniarki

InfoTEC B Expert
Okleiniarki InfoTEC B Expert są to
automatyczne jednostronne okleiniarki do
prostych krawędzi z zastosowaniem topliwego
kleju granulowanego. Cechują się dużą
wydajnością oraz szerokim zastosowaniem
w wielu zakładach produkcyjnych, w tym
produkcji wieloseryjnej. Posiadają szereg
rozwiązań, które gwarantują najwyższą jakość
krawędzi gotowych elementów meblowych.

Rodzaj przyjmowanej okleiny
Szybkość pracy
Grubość przyjmowanej okleiny
Grubość przyjmowanych pasków z drewna
Grubość oklejanych paneli
Minimalna długość oklejanego panelu
Minimalna szerokość oklejanego panelu

Posiadają między innymi:
»» dużą ilość grzałek w zbiorniku klejowym,
»» dwa osobne termiki dzięki czemu można
precyzyjnie ustawić temperaturę na kotle
oraz rolce klejowej,
»» możliwość pracy w temperaturze rzędu 10oC,
»» agregaty obcinający, frezujący oraz
zaokroglający naroża na osobnych silnikach,
»» cyklina płaska i profilowa.
Melamina, PVC, Poliester, Drewno, Formica
14 m/min
0,4 – 3 mm
Do 8mm (ręczne podwania)
10-60mm
120mm
75mm

dotykowy pulpit
sterujący

dotykowy pulpit
talerz podawania
okleiny

talerz podawania
okleiny
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wstępne frezowanie

wstępne frezowanie

zbiornik klejowy

agregat polerski

cyklina profilowa

zbiornik klejowy
cyklina płaska

cyklina płaska
agregat frezujący
nadmiar
agregat zaokrąglający
narożniki

zespół dociskowy
agregat obcinający
2 piłkowy

agregat polerski
cyklina profilowa

agregat zaokrąglający
narożniki - 2 silniki

zespół dociskowy
piłkowy agregat
obcinający

www.infotec-cnc.com

Seria Professional
www.stolarniazakopane.pl
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Przykłady konfiguracji
serii Professional oraz przykłady
zastosowań, w tym obróbka
drewna litego.
wykonane na maszynie InfoTEC Seria F
przez: Stolarnia Regionalna Gepetto

www.infotec-cnc.com

Seria Professional

Seria Professional

Obróbka dużych gabarytów

Seria Professional

Rodzaje stołów

Seria Professional

Oś obrotowa

Seria Professional

Produkcja drzwi i okien
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Oprogramowanie

Oprogramowanie

Corpus
Oprogramowanie Corpus to kompletne rozwiązanie
dla producentów mebli twardych, którzy stawiają na
szybkość, prostotę i jakość projektowania. Program
stworzony jest przez producentów dla producentów.
Oprogramowanie doskonale sprawdza się przy

produkcji mebli kuchennych, biurowych czy garderób.
Zastosowanie Corpus wpływa efektywnie na szybkość
realizacji zamówień dzięki prostemu przeniesieniu
projektu na maszynę InfoTEC 3121 E PLUS.

Oprogramowanie Corpus dostarcza kompletne rozwiązanie, które przyniesie Twojej firmie
wymierne korzyści finansowe. Oszczędzaj czas a Corpus zadba o:
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

Projektowanie dowolnych konstrukcji meblowych.
Optymalizację cięcia - nesting.
Bezpośrednią formę prezentacji projektu dla klienta.
Kalkulację kosztów materiałowych potrzebnych do
produkcji.
✓✓ Dokumentację techniczną na produkcję.
✓✓ Bezpośrednie przeniesienie projektu do frezarki
CNC.
✓✓ Prosty i czytelny interfejs.

Oprogramowanie

Cobus
Cel Nestingu:
Celem nestingu jest osiągnięcie możliwie najwyższego
stopnia rozmieszczenia żądanych, różnorodnych
elementów na przygotowanym materiale. Części o różnej
geometrii układane są na przygotowanym materiale
w sposób zapewniający maksymalną wydajność
(ograniczając odpady). Optymalizacja bierze pod uwagę
drogi dojazdów i odjazdów, kolejności obróbek jak
również optymalizuje wiercenia.

Najważniejsze cechy:
✓✓ Potężny algorytm obliczeniowy / Nesting
✓✓ Ograniczenie do minimum kosztów związanych z
powstawaniem odpadów
✓✓ Automatyczne ustawianie parametrów obróbki
✓✓ Ręcznej korekty wg. potrzeb operatora
✓✓ Synchronizacja z innymi maszynami CNC
✓✓ Automatyczne tworzenie etykiet

✓✓ Szybkie wdrożenie dzięki możliwości importu
plików z programu Excel czy pliku tekstowego.csv
✓✓ Generowanie pliku NC dla sterownika maszyny
CNC

Zachęcamy do sprawdzenia o ile zwiększy się dochodowość Twojego zakładu z centrum obróbczym InfoTEC 3121
E PLUS. W tym celu skontaktuj się z przedstawicielami InfoTEC CNC, aby razem obliczyć zyski.
Pełna dokumentacja techniczna na produkcję z wykazem poszczególnych elementów mebli, miejscem oklinowania, wymiarami, szczegółowym raportem okuć oraz wykazem rozkroju z nestingiem i co ważne, kalkulację
kosztów materiałowych do produkcji.

COBUS ConCept jest renomowanym niemieckim producentem w dziedzinie IT oraz niezawodnym partnerem średniej wielkości firm od ponad 20 lat. Oferuje profesjonalne systemy i rozwiązania handlowe. Specjalizuje się w
projektowaniu i optymalizacji procesów oraz w łączeniu rozwiązań CAD/CAM w szczególności dla producentów
wyrobów drewnianych.
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Nesting
www.lignumsoft.pl

www.cncsoftware.pl

www.cncsoftware.pl

www.infotec-cnc.com

Oprogramowanie
Firma Allcomp Polska

Optymalizacja w krojowni!
www.allcomp.pl

Monitorowanie maszyn CNC
w czasie rzeczywistm!
Jak zmniejszyć kosztowne odpady surowcowe?
Zacznij od optymalizacji zużycia surowca.

Przemysł 4.0
jest to zagadnienie, które mocno zaczyna oddziaływać również na branżę obróbki drewna oraz
produkcji mebli. Automatyzacja produkcji, zdalny dostęp do maszyn w czasie rzeczywistym oraz
wymiana danych zaczyna być koniecznością przy tak zwiększonym przetwarzaniu informacji.

Program pozwala na tworzenie układów kroju, w których szablony na materiale ściśle do siebie przylegają, pozwalając na
maksymalne wykorzystanie surowca.
✓✓ automatycznie tworzone markery podnoszą efektywność całego procesu rozkroju,
✓✓ dodatkowo moduły z serii Nest wykorzystują zaawansowane algorytmy uzyskując coraz lepszą efektywność układów,
w coraz krótszym czasie. Są niezastąpione w produkcji na
szeroką skalę.

Inteligentna produkcja
zbudowana na CNC WIZJER pozwala m.in. na:

Jak ograniczyć czas potrzebny na przygotowanie szablonów
i nowych modeli?
Zastosuj główny moduł programu Optitex - PDS, który:
✓✓ pozwala na konstruowanie szablonów w wersji elektronicznej oraz przekształcanie ich w kolejne wersje i modele,
✓✓ umożliwia pozyskiwanie szablonów z innych systemów CAD/CAM lub przetwarzanie kartonowych szablonów
w formę elektroniczną.
Możesz zyskać:
✓✓ oszczędność czasu pracy konstruktorów,
✓✓ Łatwy dostęp do biblioteki szablonów w formie elektronicznej,
✓✓ ograniczenie błędów produkcyjnych powstałych w wyniku niszczenia się szablonów.
Optitex to oprogramowanie stabilne, od lat wspierające producentów mebli tapicerowanych. Jednocześnie regularnie aktualizowane i wyznaczające kierunki rozwoju na przyszłość.
Pełne wsparcie techniczno-technologiczne świadczy firma Allcomp Polska - dystrybutor oprogramowania na polskim rynku.

30 dni
za darmo

»» Rozszerzone informacje o stanie maszyny,
które dają m.in. dostęp do wiedzy co obecnie
jest produkowane na maszynie.
»» Dostęp za pomocą przeglądarki internetowej,
bez komiczności instalowania w całej
infrastrukturze zbędnych dodatkowych
programów.
»» Raporty z pracy maszyny i zużycia narzędzi,
dzięki czemu wiemy czy maszyna pracuje
optymalnie
»» Zdalne zadawanie pracy oraz śledzenie ich
postępu
»» Zarządzanie projektami i łączenie ich z
konkretnym klientem
»» Archiwum wykonanych prac

www.cncwizjer.pl
Producent:
Allcomp Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowska 1, 40-391 Katowice

Kontakt Partener Biznesowy:
Piotr Czaiński - InfoTEC CNC
mail: pc@infotec-cnc.com

Kontakt ws. CNC Wizjer:
Piotr Czaiński, mail: pc@infotec-cnc.com, t.: +48 512 415 420

www.infotec-cnc.com
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InfoTEC CNC
Zasutowo, ul. Krótka 8
62-330 Nekla, Polska

Tel.: +48 61 8 333 999
Mail: biuro@infotec-cnc.com

Przemysłowe maszyny CNC

www.infotec-cnc.com
www.youtube.com/infoteccnc

