
AUTOMATYCZNY MAGAZYN PŁYTY
InfoTEC 4 EVO

W skład automatycznego systemu zarządzania płytą wchodzi: 
• 

• 

• 

• 

• 
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Oprogramowanie do zarzadzania magazynem w wersji SIMPLE

 

Suwnica automatyczna nisko-profilowa wraz z systemem jezdnym 
SERVO

Manipulator podciśnieniowy wielo – ssawkowy  z obrotnicą 0-
90stopni   do podnoszenia płyt laminowanych meblopochodnych o 
wymiarze maksymalnym 2070x2800 i wadze maksymalnej do 220 kg

Zabezpieczenia CE  

7 miejsc paletowych + 1 załadunkowe



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 
Wymiary

przenoszonych
płyt:

Maksymalna
waga pojedynczej

płyty:

Szybkości
pracy maszyny

X,Y,Z:

Ilość
miejsc

paletowych:

Wysokość
składowania
maksymalna:

X:2800mm
Y:2070mm 

220kg
X:90m/min
Y:90m/min
Z:40m/min 

7
+ 1 załadunkowe 1500 mm 

OPIS SYSTEMU 

 

 

Magazyn dedykowany jest dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
Wdrożenie naszego systemu optymalizuje przestrzeń oraz zatrudnienie w 
zakładzie, zmniejsza braki produkcyjne (eliminacja ręcznego przenoszenia 
płyty)  oraz zwiększa  szybkość realizacji zamówień. 

 7 miejsc paletowych do składowania płyty o wymiarze 
maksymalnym 2800x2070mm 

 
System zarządzania i magazynowania składa się z:  

INFOTEC CNC wychodząc na przeciw oczekiwaniom współczesnego 
rynku zaprojektował innowacyjny magazyn płyty meblowej.  Magazyn 
posiada możliwość konfigurowania pod względem dodatkowego 
wyposażenia oraz adaptacji do potrzeb indywidualnych klienta.  

 automatycznego przenośnika płyt (suwnica z obrotnica): 
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Dzięki kompleksowemu  rozwiązaniu w dziedzinie automatyzacji magazynowania i 
wspomagania transportu surowców między kolejnymi gniazdami produkcyjnymi 
następuje usprawnienie procesu produkcji pod względem wydajności, minimalizowania 
strat oraz bezpieczeństwa pracowników. 

System magazynowania redukcję czasu transportu i zmniejsza ryzyko uszkodzenia płyt 
przy ręcznym załadunku, oszczędności te przekładają się bezpośrednio na wzrost 
wydajności produkcji, oraz optymalizujące zatrudnienia. 

Magazyn został zaprojektowany w oparciu o regułę MISAP - made it simple as possible.  
Automatyzacja magazynowania pozwala na usprawnienie działania firmy zarówno w 
przypadku produkcji długich serii, jak i częstej zmiany produkowanego asortymentu. 

Zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oraz pozycjonujących czujników  
pozwala na wyeliminowanie czynnika ludzkiego w obrębie działania magazynu. W związku 
z tym jest on całkowicie bezpieczny dla personelu nadzorującego jego pracę, a brak 
poruszających się po magazynie osób oznacza możliwość zagęszczenia stosów płyt na 
danej powierzchni. 

 
Zintegrowany system sterowania umożliwia zaplanowanie składowania płyt o różnych 
typach czy kolorach.  

 

 

 

- Operator wprowadzając płyty do magazynu odkłada je 
w wyznaczone  

 

- Z panelu operatorskiego wybiera rodzaj płyty lub 
zamówienia. Jeśli jej nie ma w bazie wprowadza 
wszystkie jej parametry (rodzaj, grubość, kolor ). 

- Po wybraniu rodzaju płyty lub zamówienia ma 
możliwość aby magazyn automatyczne wyznaczył jej 
miejsce w magazynie lub ręcznie wybiera jej pole 
magazynowania. 

- Niezależnie od wybranej opcji magazyn pamięta, gdzie i 
w jakiej ilości znajdują się płyty w magazynie. 

- Manipulator pojedynczo pobiera płyty z miejsc na 
transporterach kontrolując wagę, funkcja ta pozwala 
nam określić czy nie pobierane są dwie płyty 
jednocześnie a także czy parametry wprowadzone przez 
operatora są poprawne (program obróbczy na maszynie).

- Operator frezarki wybiera z panelu operatorskiego 
miejsce lub rodzaj i ilość płyt jakie potrzebuje do danego 
zamówienia ( z możliwością kolejkowania ). 

- Po wystawianiu przez maszynę gotowości do pracy, 
transporter podje płytę w miejsce pozycjonowania i 
przechwytu przez maszynę. 

- Magazyn ma zdefiniowane na stałe wymiary pól 
magazynowych (2800x2070mm). 

- Manipulator dostarcza pojedynczo płyty w miejsce 
obróbki. 

SKRÓCONY OPIS DZIAŁANIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Widok panelu operatorskiego: 
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BUDOWA

PROJEKTOWANIE
Firma INFOTEC 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 gwarant zachowania wysokich parametrów pracy maszyny nawet 
podczas długoletniej intensywnej pracy. 
 

KONSTRUKCJA
Wszystkie elementy konstrukcyjne  maszyny wykonane są z wysokiej 
jakości stali spawanej elektrycznie. Wszystkie profile są żebrowane i 
wzmacniane wewnętrznie tak aby zagwarantować maksymalną 
sztywność.  

SYSTEMY NAPĘDU OSI X, Y 

 

INFOTEC CNC stosuje energooszczędne napędy serwo AC w klasie 
sprawności EFF1, kontrolowane przez sterownik cyfrowy. Gwarantuje to 
wysokie prędkości przejazdowe urządzenia. 

Napędy AC serwo pracują w połączeniu ze sterownikami w układzie 
zamkniętej pętli dzięki czemu cały proces obróbki jest niezawodny. Brama 
maszyny napędzana jest za pomocą dwóch niezależnych silników serwo, 
silniki umieszczone są po obu stronach bramy, zespół nośny obrotnicy 
przemieszczany jest za pomocą jednego napędu. 
 

 

 

Do budowy magazynów płyty marki INFOTEC  wykorzystujemy tylko wysokiej jakości pompy próżni marki 
BECKER 
 

ŹRÓDŁO PODCIŚNIENIA  

INSTALACJA ELEKTRYCZNA I PNEUMATYCZNA 

 

Pneumatyka

Szafa sterownicza i okablowanie Szafa elektryczna i komponenty elektryczna maszyny wykonane 
są w  zgodności z normami CEI EN 60204-1 i CEI EN 604391.  Okablowanie użyte do budowy 
maszyny to specjalne dobrane  do ruchu liniowego przewody gwarantujące odporność na 
wielokrotne zginanie przez wiele milionów cykli. Szafa sterownicza jest zabezpieczona przed 
penetracją pyłu oraz odpowiednio wentylowana by zapewnić nieprzerwaną prace podzespołów 
nawet w wysokich temperaturach. 

 Sterownik PLC MITSUBISHI System Mitsubishi w połączeniu z wydajnym kontrolerem CNC  steruje 
wszystkimi procesami sterowania magazynem. 

Do budowy urządzenia wykorzystujemy tylko i wyłącznie wysokiej jakości elementy pneumatyczne 
marki METALWORK. 

 
  SYSTEMY ZABEZPIECZAJĄCE 
 Magazyn wyposażona jest w ogrodzenie które oddziela operatora od ruchomych części 
urządzenia. Siatka bezpieczeństwa zabezpiecza przed nieupoważnionym wstępem w pole pracy 
magazynu podczas jego działania. Na urządzeniu umieszczonych jest także szereg wyłączników 
awaryjnych zlokalizowanych w łatwo dostępnych miejscach. 

 

SYSTEM STEROWANIA I PROGRAM STERUJĄCY (HMI) 
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TWÓJ PARTNER 

 

Posiadamy 20 letnie doświadczenie w projektowaniu i budowie 
profesjonalnych frezarek CNC, klienci wybierający nasz produkt 
zyskują nie tylko doskonała maszynę, ale przede wszystkim 
sprawdzonego partnera oraz pewność wsparcia na każdym etapie 
inwestycji w nowoczesny park maszynowy marki INFOTEC CNC.

JAKOŚĆ I PRECYZJA 

Maszyny do drewna i materiałów drewno pochodnych produkcji 
INFOTEC CNC to urządzenia przemysłowe przeznaczone do pracy 
ciągłej. Stałą kontrola jakości oraz najwyższej klasy podzespoły użyte 
do produkcji maszyn INFOTEC CNC  są gwarantem niezawodności, 
trwałości i precyzji Państwa nowej maszyny. Firma InfoTEC do 
projektowania swoich centrów obróbczych 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 długoletnie intensywnej eksploatacji.

WSPARCIE I SERWIS 

Wiemy, że utrzymanie wysokiej wydajności produkcji w Państwa 
firmie jest bardzo ważne. Wiąże się to z niezawodnością maszyn ale 
także z szybka reakcja serwisu. Nasz zespół serwisowy działa 
błyskawicznie a  na czas naprawy uszkodzonych elementów 
montujemy części zmiennie, unikając w ten sposób przestoju w 
produkcji w Państwa firmie. 
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SERWIS I TELESERWIS

Wiemy, że utrzymanie wysokiej wydajności produkcji w Państwa firmie  jest bardzo ważne. Wiąże się to z niezawodnością maszyn ale 
także z szybka reakcja serwisu. Nasz zespół serwisowy działa błyskawicznie a na czas naprawy uszkodzonych elementów montujemy 
części zamiennie, unikając w ten sposób przestoju w produkcji w Państwa firmie. 
Centrum po podłączeniu do sieci Internet może być także serwisowane za pośrednictwem zdalnego dostępu, pozwala to w sposób 
natychmiastowy na  odczytanie danych z czujników na maszynie i zweryfikowanie poprawnej pracy zespołów elektrycznych i 
elektronicznych. W rezultacie następuje zmniejszenie ewentualnych przestojów centrum związanych z błędami operatorskimi do 
minimum. Dzięki zdalnemu dostępowi możliwa jest także aktualizacja oprogramowania. 

Usługa teleserwisu jest bezpłatna w całym okresie użytkowania maszyny.
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CYFROWA PRODUKCJA   
MEBLI NA WYMIAR

InfoTEC READY

DWA ZINTEGROWANE MODUŁY, 

JEDEN PROCES, 

100% ELASTYCZNOŚCI

TWOJA STOLARNIA JUŻ NA 26 m2

GOTÓW BY WNIEŚĆ TWOJĄ 
STOLARNIĘ NA WYŻSZY POZIOM?
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100% ELASTYCZNOŚCI
PRODUKCJI MEBLI NA WYMIAR

JEDEN PŁYNNY PROCES
PRODUKCJI MEBLI NA WYMIAR

Rewolucja w procesie produkcji mebli na wymiar. Wybierz z ponad 2000 gotowych projektów 
mebli skrzyniowych, albo stwórz konstrukcję mebla po swojemu, następnie równie w prosty z 
obszernej biblioteki dobierz okucia, akcesoria oraz dekory płyt i oszczędzaj czas!

Pamiętaj, każdy z gotowych projektów możesz dodatkowo jeszcze indywidualnie dopasować 
uwzględniając takie parametry jak: wysokość, głębokość, szerokość, skosy czy system łączenia.

Zarządzanie produkcją jest łatwiejsze niż myślisz. Nigdy wcześniej nie było aż tak proste  
i dostępne od zaraz. Korzystając z systemu InfoTEC CAM CABINET  możesz zarządzać produkcją  
z dowolnego miejsca. Wystarczy kliknąć myszką, aby zatwierdzić projekt i wysłać go bezpośrednio 
na produkcję. Przez system możesz także komunikować się z zespołem, dzięki czemu, żadne 
informacje i polecenia służbowe nie przepadną.

Programy produkcyjne, wyceny, listy materiałowe czy dokumenty montażowe? Proste. 
Wygeneruj automatycznie z projektu klikając jeden przycisk. Może o tym nie wiesz, ale 
projektując w systemie InfoTEC CAM CABINET  program w inteligentny sposób sam generuje 
wszystkie niezbędne pliki, dokumenty oraz listy materiałowe, dzięki temu nie musisz  
poświęcać na to czasu. Po prostu klikasz i masz!

Produkcja. Nic prostszego. Kładziesz płytę meblową w pełnym formacie na stole roboczym 
centrum obróbczego InfoTEC EVOLUTION , wybierasz program (który został już automatycznie 
wygenerowany w systemie) i maszyna samodzielnie wykonuje wiercenia, nutowania i rozkrój 
płyty na formatki w jednym nieprzerwanym procesie, powtarzalnie i w najwyższej jakości. 

DWA POŁĄCZONE MODUŁY
PRODUKCJI MEBLI NA WYMIAR

www.infotec-cnc.com



ELASTYCZNOŚĆ DO 2

Przejmij pełną kontrolę nad swoją produkcją. Z InfoTEC READY  przestajesz być uzależniony od 
firm zewnętrznych wykonujących dla Ciebie zlecenia. Samodzielnie formatuj i nawiercaj płytę, czy 
też samodzielnie twórz własne niepowtarzalne fronty. Zrób wszystko na miejscu, kontroluj jakość  
i nie czekaj w kolejce, i do tego decyduj co jest na bieżąco produkowane.

Dopasuj swoją nowoczesną stolarnie pod własne potrzeby. 
InfoTEC READY  posiada możliwość konfiguracji pod 
względem wydajności, a minimalna przestrzeń jaką 
potrzebujesz to 26m2.

Koniec z liczeniem i samodzielną optymalizacją. Teraz 
InfoTEC CAM CABINET  zrobi to za Ciebie i jeszcze zaoszczędzi 
dla Ciebie czas i materiał, szczególnie kiedy agregujesz kilka 
zleceń.

Zmienił Ci się format płyty? Nie ma to znaczenia, kiedy masz 
InfoTEC EVOLUTION , który dopasowuje się do Ciebie. 

Klient zmienia zdanie? To już nie problem. InfoTEC CAM 
CABINET jest tak elastyczny, że podmiana prowadnicy czy 
wymiarów zajmuje sekundy, a reszta dzieje się automatycznie.

InfoTEC READY  jest gotowy na nowoczesne złącza meblowe i 
na te tradycyjne, wybór należy do Ciebie.

Obrabiaj różnorodne materiały na jednym centrum obróbczym, 
od HPL przez konglomeraty i tworzywa sztuczne, drewno lite, 
kończąc na tradycyjnej płycie wiórowej i MDF.

PEŁNA KONTROLA NAD
PRODUKCJĄ MEBLI NA WYMIAR
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WYBIERZ SWOJĄ NOWĄ STOLARNIE
DOPASUJ, PRODUKUJ I ZARABIAJ

LUB

LUB

INFOTEC CNC | BLIŻEJ CIEBIE!

Zapisz się już dziś!

Jesteś zainteresowany 
warsztatami dla Profesjonalistów?

Wyślij zgłoszenie na adres!

warsztaty@infotec-cnc.com

INFOTEC WORKSHOP
WARSZTATY STOLARSKIE

DLA  PROFESJONALISTÓW

Podczas warsztatów omawiamy  jak kształtuje się 
przyszłość branży meblarskiej oraz pokazujemy 
w praktyce, jak działa cyfrowa produkcja mebli 
skrzyniowych, która jest nieuniknionym elementem 
przyszłości. Jest to także doskonała okazja, aby 
wymienić się doświadczeniem

www.infotec-cnc.com
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InfoTEC CNC Sp. z o.o.
Zasutowo, ul. Krótka 8

62-330 Nekla, Polska

mail: biuro@infotec-cnc.com
tel.:  +48 61 8 333 999

Dział Sprzedaży
Zasutowo, ul. Krótka 8
62-330 Nekla, Polska

mail: sprzedaz@infotec-cnc.com
tel.:  +48 690 414 450

Zdjęcia: 
mgr inż. Jerzy Ostrowski | InfoTEC CNC oraz zdjęcia stockowe.

Zastrzegamy możliwość zmian w promowanych wydarzeniach.  
Zastrzegamy możliwość zmian konstrukcyjnych, wyposażenia oraz parametrów maszyn. 

Zdjęcia, ilustracje oraz parametry mają wyłącznie charakter poglądowy
 i nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego

https://www.facebook.com/INFOTEC-CNC-302541400533476/
https://www.youtube.com/user/infotecgroup
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