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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.
Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego
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FIRMA Z HISTORIĄ I TRADYCJĄ

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. 

InfoTEC CNC, już z ponad 20. 
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.

Zapoznaj się z pracą naszych 
maszyn na kanale YouTube

Odwiedź nas także  
na portalu FACEBOOK

SPOJRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ

Rozwój branży oraz spojrzenie InfoTEC 
CNC w przyszłość ukierunkował nowe 
horyzonty rozwoju dla klientów oraz 
produktów InfoTEC CNC. W 2018 roku 
została powołana nowa jednostka 
badawczo-rozwojowa, która projektuje 
automatyczne procesy produkcyjne. 
InfoTEC ENGINEERING swoją ofert opiera 
na doradztwie oraz kooperacji z klientem. 
W ten sposób powstają produkty idealnie 
dopasowane do potrzeb odbiorcy. 

InfoTEC CNC
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ZŁOTY MEDAL MTP
EURO-REKLAMA
PLOTER FREZUJĄCY
InfoTEC 1512 F

2003

ZŁOTY MEDAL MTP
EURO-REKLAMA
OPROGRAMOWANIE
InfoTEC Engrave Designer

2005

ZŁOTY MEDAL MTP
EURO-REKLAMA 2011
FREZARKA CNC
InfoTEC 3020 Professional

2011

ZŁOTY MEDAL MTP
DREMA
FREZARKA CNC
InfoTEC 3121 Professional

2012

ZŁOTY MEDAL MTP
DREMA
AUTOMATYCZNE CENTRUM CNC
InfoTEC 3121 PRO PLUS

2014

SREBRNY MEDAL REMADAYS
TARGI REKLAMY I POLIGRAFII
KOMPAKTOWY CUTTER
InfoTEC 1216 C CUT

2016

SREBRNY MEDAL REMADAYS
TARGI REKLAMY I POLIGRAFII
ULTRASZYBKI CUTTER
InfoTEC 1616 SUPER CUT

2017

ZŁOTY MEDAL MTP
DREMA
ZROBOTYZOWANE STANOWISKO
InfoTEC seria EVO

2019

ZŁOTY MEDAL MTP
DREMA
INNOWACYJE CENTRA CNC
InfoTEC seria EVO

2018

ZŁOTY MEDAL MTP
EURO-REKLAMA

TERMOFORMIERKA
InfoTEC 1005 T

2004

ZŁOTY MEDAL MTP
EURO-REKLAMA
FREZARKA CNC

InfoTEC 3020 F

2007

ZŁOTY MEDAL REMADAYS
TARGI REKLAMY I POLIGRAFII

FREZARKA CNC
InfoTEC 3121 Professional

2012

SREBRNY MEDAL REMADAYS
TARGI REKLAMY I POLIGRAFII
PLOTER TNĄCO-FREZUJĄCY

InfoTEC 3121 Energy

2014

SREBRNY MEDAL REMADAYS
TARGI REKLAMY I POLIGRAFII

PLOTER TNĄCO-FREZUJĄCY
InfoTEC 3121 E HoneyComb

2015

ZŁOTY MEDAL MTP
DREMA

LINIA DO PRODUKCJI MEBLI 
InfoTEC 3121 PRO M Line

2016

ZŁOTY MEDAL MTP
DREMA

WIELOOPERACYJNE CNC 
InfoTEC PRO Hybrid

2017

ZŁOTY MEDAL MTP
SOFAB

MASZYNA DO CIĘCIA PIANKI
InfoTEC VAC FOAM

2019
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#readyforhardwork
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Założeniem InfoTEC INKUBATOR 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. 

InfoTEC INKUBATOR to także inicjatywa, która promuje 
wspieranie młodego, ambitnego pokolenia w rozwoju 
zawodowym oraz w zdobywaniu doświadczenia  
w biznesie. Projekt kierowany jest głównie do 
studentów, ale przede wszystkim do ludzi z pomysłem.

Idee, koncepcje i pomysły projektów, tlące się  
w głowach, to zwykle początek wielkiej przygody  
w biznesie. A najlepszy biznes, to ten zrealizowany.

PLAYWOOD.CO

Pierwsze zrealizowane zlecenie firmy Playwood.co 
wspieranej przez InfoTEC INKUBATOR.

Jak rozpocząć przygodę z design? Tego można 
było się dowiedzieć odwiedzając Drema Design 
na targach Drema 2018. InfoTEC INKUBATOR 
wraz z f irmami Blum, Kronospan Szczecinek, 
SolidWorks oraz Politechniką Koszalińską 
Wydział Technologi Drewna i Zakład Makerspace 
wypełnili Strefę Drema Design „wiedzą  
i inspiracją”. 

W trakcie targów Drema ww. stworzyli strefę 
warsztatową połączoną ze strefą konsultacji  
i inspiracji.  Było to doskonałe miejsce, by 
zapoznać się z innowacyjnymi systemami okuć 
oraz nowoczesnymi dekorami materiałów 
drewnopochodnych. Była to także okazja, aby 
nauczyć się zaawansowanego projektowania i 
poszerzyć wiedzę stolarską. 

inkubator@infotec-cnc.com

JEDEN DZIEŃ Z ŻYCIA
InfoTEC INKUBATOR

#infotecinkubator

DLA LUDZI Z POMYSŁEM
InfoTEC INKUBATOR
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WSPARCIE MŁODEGO POKOLENIA

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 dzielimy się wiedzą. Wierzymy, że młode pokolenie powinno zdobywać praktyczną wiedzę już na 
etapie studiów.

#razembypomagac
Razem by pomagać, jest to projekt koordynowany przez InfoTEC CNC, którego ideą jest prowadzenie biznesu w 
świadomy i odpowiedzialny sposób. InfoTEC CNC wystawiając się na różnych targach zaprasza do współpracy, 
m.in. takie firmy jak Blum czy Kronospan, aby wspólnie podjąć współpracę i zaprezentować w jednym miejscu 
i czasie inspirujące rozwiązania dla producentów mebli na wymiar, ale… nie jest to jedyny cel. W pierwszej 
kolejności założeniem jest, aby pomóc i wesprzeć potrzebujących. Prowadząc świadomy i odpowiedzialny 
biznes można, a nawet należy łączyć działania aktywujące sprzedaż z działaniami, które 
mogą być pożyteczne dla społeczeństwa. 

Efektem współpracy w pierwszym półroczu 2019 roku było wyprodukowanie i później 
wyremontowanie 3 kuchni, a efekt można obejrzeć na kanale YouTube.

Zapraszamy na youtube

DZIAŁANIA CSR
RAZEM BY POMAGAĆ DREMA DZIECIOM

DREMA DZIECIOM TO IDEA, 
BY POMAGAĆ INNYM!

Drema Dzieciom to wydarzenie, idea w ramach której przez 
4 dni trwania targów Drema działają pokazowe fabryki 
mebli. Szczytny cel oraz fakt, że wszystkie wyprodukowane 
produkty są przekazywane na cele charytatywne, sprawia, iż 
wydarzenie to jest tak wyjątkowe. W 2018r., podczas 12 edycji 
akcji zostało wytworzenie 10 zestawów mebli dla dzieci, 
którego skład stanowią: łóżko, łóżko piętrowe, komoda, 
biurko oraz meble tapicerowane.

InfoTEC CNC na potrzeby tego wydarzenia udostępnił 
automatyczne centrum obróbcze InfoTEC PRO PLUS  
z agregatem wiertarskim oraz systemem załadunkowo-
dobiorczym.

Dzięki połączeniu sił studentów oraz firm tj.: Kronospan, Blum, Becker, Leitz, InfoTEC CNC, jak również targów 
Drema, na żywo są produkowane meble, które są wcześnie zaprojektowane meble przez studentów. Następnie 
meble trafiają do potrzebujących dzieci. Dzięki uzyskanej synergii rok do roku wydarzenie kończy się sukcesem.

Serdecznie dziękujemy studentom za wytrwałość, dr Krzysztofowi Wiaderek z Uniwersytetu Przyrodniczemu za 
organizację oraz targom Drema za udostępnię powierzchni.

2016 2017 2018 2019

ODPOWIEDZIALNIE
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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 ponad tysiąca 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.

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.

SERWIS PRODUCENTA I DOŻYWOTNIA ZDALNA POMOC

Od ponad 20. lat InfoTEC gwarantuje swoim klientom serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
Posiada  mobilne zespoły serwisowe, składające się z doświadczonych i wyszkolonych techników.  
Serwisanci poruszają się po terenie całej Polski i Europy. Dodatkowo w cały okresie użytkowania 
urządzenia InfoTEC CNC zapewnia darmową oraz szybką zdalną pomoc. Efektywnie 
zarządzany serwis producenta, zapewnia klientom maksymalną produktywność maszyny  
i ogranicza ewentualne przestoje produkcyjne do minimum.

PRZEMYSŁOWA TECHNOLOGIA

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

OFERUJEMY WIĘCEJ,
NIŻ TYLKO MASZYNY!

SERWIS PRODUCENTA

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 

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.

NAJSZYBSZY W SERWIS!

Przyszłość ma nowe imię!
Na targach Drema 2018 odbyła się premiera nowego 
działu firmy InfoTEC CNC, InfoTEC ENGINEERING. 
Celem nowo powołanej jednostki, jest projektowanie  
i optymalizacja procesów produkcyjnych.  Proponowane 
rozwiązania mają pozytywny wpływ na efektywność  
i rentowność produkcji. Oferta oparta jest na szeregu badań 
i dedykowana jest dla konkretnego odbiorcy. Nowa kadra 
połączona z doświadczonym działem konstrukcji InfoTEC 
CNC daje gwarancję spełnienia indywidualnych oczekiwań 
klienta. InfoTEC ENGINEERING jest to odpowiedź na zbliżającą 
się przyszłość, która w najbliższym czasie zawita do Polski. 
Projektowanie procesów produkcyjnych nie będzie już domeną 
dużych fabryk, a coraz częściej będą jej potrzebować mniejsi 
i średni przedsiębiorcy. 

Nowość!

Str. 9
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InfoTEC CNC będąc wiodącym producentem maszyn 
sterowanych komputerowo, od podstaw projektuje 
oraz buduje oferowane maszyny CNC. Doświadczenie 
zdobyte w ponad 20. letniej działalności pozwala 
dostarczać produkty najwyższej jakości, w których 
zastosowano nowoczesne i sprawdzone rozwiązania. 
Głównymi kryteriami doboru podzespołów są: 
długowieczność działania, wydajność, precyzja oraz 
energooszczędność maszyny. 

Tym samym, InfoTEC CNC dostarcza produkty, które 
zwiększają efektywność produkcji, redukują koszty 
wytwarzania oraz osiągają najwyższą jakość obróbki. 
W całym procesie projektowania oraz produkcji 
maszyn InfoTEC stosuje przemysłowe rozwiązania, tj. 
np.: przemysłowe oprogramowanie konstruktorskie 
CAD, obróbkę loża na wielkogabarytowych maszynach  
CNC, specjalne procedury kontroli jakości oraz 
podzespoły z gwarancją długoletniego użytkowania.

Korpusy maszyny InfoTEC CNC oparte są na 
monolitycznej stalowej ramie. Wysoko gatunkowa  
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 zamocowania 
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 solidne  
i o ścisłych parametrach łoże.

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. 

PRODUKCJI MASZYN
TECHNOLOGIA

ŁOŻE MASZYN

PROJEKTOWANIE

POLSKI PRODUCENT MASZYN CNC

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.

Duża dynamika pracy maszyn InfoTEC osiągnięta jest 
dzięki mocnym serwo-napędom AC, które kontrolowane 
są poprzez 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 maszyny InfoTEC CNC stosuje mechanizm 

zębaty o skośnym uzębieniu (w wybranych  
seriach), wykonany z utwardzonej i hartowanej stali. 
Natomiast do przeniesienia napędu między serwo-
silnikiem 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.

InfoTEC CNC w swoich maszynach CNC stosuje 
elektrowrzeciono zbudowane w oparciu o ceramiczne 
łożyska. Wrzeciono przystosowane jest do pracy w 
zakresie od 1 000 do 24 000 obr. /min. lub 40 000 obr. /
min., w zależności od potrzeb klienta. Podstawowa 
jednostka zespołu obróbczego może być chłodzona 
powietrzem lub na życzenie klienta jest możliwość 
zainstalowania elektrowrzeciona chłodzonego cieczą.

PROFESJONALNE MASZYNY 
MADE IN POLAND!

KONTROLA JAKOŚCI

ELEKTROWRZECIONO

NAPĘDY
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BRAM SEGMENTOWYCH
OFERTA DLA PRODUCENTÓW
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PANELI BRAMOWYCH
AUTOMAT DO CIĘCIA

InfoTEC X-PRO CUTLINE jest to linia przeznaczona do 
cięcia wzdłużnego i poprzecznego paneli bramowych 
wykorzystywanych m.in. w produkcji bram segmentowych.

Automat do cięcia InfoTEC X-PRO CUTLINE sterowany 
i kontrolowany jest przez mikroprocesorowy sterownik 
programowalny PLC marki MITSUBISHI, co pozwala na 
automatyzowanie procesu cięcia paneli bramowych na 
wymiar, zarówno wzdłużnie, jak i poprzecznie. Pomiar 
długości panelu oraz bazowanie odbywa się automatycznie, 
co zapewnia możliwość cięcia różnej długości paneli - również 
odpadowych. Cięcie odbywa się za pomocą dwóch agregatów 
tnących z zamocowanymi piłami tarczowymi o dużej średnicy 
- dla cięcia poprzecznego agregat dodatkowo wyposażony jest  
w podcinak, który zapewnia idealną krawędź po obróbce.

LINIA DO CIĘCIA 
WZDŁUŻNEGO I POPRZECZNEGO

InfoTEC PRO-X CUTLINE

BRAMY SEGMENTOWE
AUTOMATYZACJA

InfoTEC X-PRO CUTLINE wykorzystuje 
mikroprocesorowy, programowalny sterownik marki 
MITSUBISHI oraz szereg czujników do precyzyjnego  
i powtarzalnego sterowania wszystkimi podzespołami 
odpowiedzialnymi za dokładność cięcia.

Automat wyposażony jest w stół podawczy, 
którego rozmiar pozwala na wykorzystanie  
w procesie produkcji różnej długości paneli. Stół oparty 
jest o przemysłowe rolki, które zapewniają jednocześnie 
długoletnie, swobodne prowadzenie panelu i ochronę 
przed jego porysowaniem.

Więcej informacji otrzymają 
Państwo kontaktując się 
bezpośrednio z działem 
handlowym: +48 690 414 450.

Dziękujemy naszemu klientowi, firmie Eko Okna, 
za udostępnienie linii PRO-X CUTLINE do zdjęć.

Linia X-PRO CUTLINE wyposażona jest również  
w automatyczny system bazowania i pomiaru paneli 
oparty o laserowe czujniki oraz pneumatyczny docisk 
i chwytak, które gwarantują dokładne oraz równe 
prowadzenie panelu podczas cięcia.

AUTOMATYZACJA

ELASTYCZNOŚĆ
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Piła do cięcia wzdłużnego wraz z górnym dociskiem 
prowadzącym oraz z dociskiem bazującym bocznym.

Docisk zapobiegający przesuwaniu się panelu podczas 
cięcia poprzecznego.

Piły do cięcia poprzecznego. Cięcie odbywa się z góry  
i dołu (podcinak) dając najwyższą jakość krawędzi.

Chwytak wraz z czujnikami do pozycjonowania  
i prowadzenia panelu..

Opcjonalnie InfoTEC X-PRO CUTLINE można 
doposażyć w automatyczne stoły załadowczo-
odbiorcze, które zwiększają wydajność linii. W 
ofercie znajdują się także, dwa różne systemy do 
znakowania paneli - etykiety termotransferowe lub 
nadruk atramentowy bezpośredni, które ułatwiają 
identyfikację pociętych elementów podczas kolejnych 
procesów produkcyjnych. 

WYDAJNOŚĆ

System znakowania paneli za pomocą przemysłowej 
drukarki atramentowej.

Nasz klient, firma Nitus, do załadunku paneli  13. 
metrowych wykorzystuje suwnicę.

Y

X

Z

Charakterystyka techniczna dla linii z przygotowanym systemem 
pod stół podawczy i gotowym systemem odbiorczym na pocięte panele:

 ■ Długość cięcia: 800 mm,
 ■ Skok popychacza: 13500 mm,
 ■ Wysokość cięcia do: 80 mm,
 ■ Automatyczny system bazowania i pomiaru 

poprzez popychacz z chwytakiem  
(chwytak chowa się poniżej linii stołu do zała-
dunku panelu),

 ■ Chwytak dwustronny umożliwiający wciągnię-
cie panelu na stół podawczy,

 ■ Baza mechaniczno-pneumatyczna do bazowa-
nia panelu ze stołu podawczego,

 ■ System bazowania i pomiaru długości panelu,
 ■ Ruch liniowy dla precyzyjnego prowadzenia 

paneli,

 ■ Popychasz napędzany serwo-napędem AC,
 ■ Wózek piły kontrolowany przez falownik,
 ■ Precyzyjny system pozycjonowania popychacza,
 ■ Moc piły głównej 5.5 kW,
 ■ Moc piły podcinaka 5,5 kW,
 ■ Maszyna wyposażona w piłę pomocniczą (pod-

cinak),
 ■ Oprogramowanie do przygotowania produkcji,
 ■ Stalowa sztywna, ciężka konstrukcja stołu i 

agregatu tnącego,
 ■ Prowadnice liniowe BOSCH REXROTH,
 ■ Pneumatyka METAL WORK.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Powierzchnia pracy CE: Cięcie
poprzeczne:

Skok 
popychacza:

Moc piły  
głównej:

x y z

Model: mm mm mm mm mm kW

InfoTEC X-PRO CUTLINE 23500 4950 2890 800 13500 5,5

InfoTEC X-PRO CUTLINE  
z systemem odbiorczym  
na pocięte panele:

28890 7800 2495 800 13500 5,5
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DO PANELI BRAMOWYCH
I PROFILI OKIENNYCH

CENTRUM OBRÓBCZE CNC

InfoTEC X-PRO SPECIAL

BRAMY SEGMENTOWE
PROFILE OKIENNE
AUTOMATYZACJA

InfoTEC X-PRO SPECIAL jest to 4 osiowe centrum obróbcze 
przygotowane obróbki paneli bramowych po procesie cięcia na 
wymiar. Centrum obróbcze InfoTEC X-PRO SPECIAL pozwala 
na precyzyjne wiercenia pod okucia bramowe oraz frezować 
otwory pod okna. Dodatkowo X-PRO SPECIAL wyposażone 
jest w system belek pozwalający na obróbkę profili okiennych 
- zarówno drewnianych, aluminiowych czy PCV. W opcji jest 
możliwość zainstalowania agregatu do wkręcania wkrętów 
bezpośrednio na centrum w jednym procesie zamocowania 
detalu - po procesie wiercenia.

CENTRUM OBRÓBCZE DO FREZOWAŃ  
I WIERCEŃ PANELI BRAMOWYCH ORAZ 
PROFILI OKIENNYCH

W celu zagwarantowania stabilności podczas obróbki, 
wszystkie elementy konstrukcyjne  maszyny wykonane 
są z wysokiej jakości stali spawanej elektrycznie, a 
profile są żebrowane i wzmacniane wewnętrznie, 
tak aby zapewnić maksymalną sztywność korpusu. 
Cała konstrukcja ponadto jest obrabiana z jednego 
zamocowania na wielkogabarytowym centrum 
obróbczym.

InfoTEC X-PRO SPECIAL wyposażony jest w 
8 pneumatycznych belek, które pozwalają na 
mocowanie zarówno profili bramowych, jak i profili 
okiennych. Belki pozycjonowane są za pomocą 
lasera, który wyznacza miejsce ich bezkolizyjnego 
usytuowania. Do pozycjonowania detali względem 
osi Y wykorzystywane są bazy aktywowane 
pneumatycznie. 

PRECYZJA I POWTARZALNOŚĆ

Dziękujemy naszemu klientowi, firmie NITUS, 
za udostępnienie linii X-PRO SPECIAL do zdjęć.

Obejrzyj film z pracy 
maszyny w firmie Nitus - 
producenta okien, drzwi 
i bram.

Str. 21
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Centrum umożliwia w jednym nieprzerwanym cyklu 
produkcyjnym wykonanie następujących operacji:

 ■ frezowanie otworów technicznych, 
 ■ frezowanie pod okna, 
 ■ wiercenie pod okucia,
 ■ wkręcanie wkrętów.

WYDAJNOŚĆ

System buforowy do załadunku gotowych do obróbki 
paneli oparty na rolkach.

Wrzeciono wyposażone w oś C do pracy z różnego 
typu agregatami, w tym m.in. agregatami wiercącymi.

Pneumatyczne rolki transportowe ułatwiając 
załadunek płyty w miejscu bazowania.

Współbieżny magazyn narzędziowy zapewnia, krótsze 
cykle obróbki po przez szybszą wymianę narzędzi.

Z 

Powierzchnia pracy CE: Zakres pracy 
dla osi X:

Zakres pracy 
dla osi Y:

Zakres pracy 
dla osi Z:

x y z

Model: mm mm mm mm mm mm

InfoTEC X-PRO SPECIAL 4955 6950 2500 1200 4200 200

InfoTEC X-PRO SPECIAL 4955 8950 2500 1200 6200 200

InfoTEC X-PRO SPECIAL 4955 10950 2500 1200 8200 200

X 

Y

Poniżej przedstawiamy proponowane wyposażenie 
dedykowane do obróbki profili bramowych i okiennych:

 ■ Wrzeciono 8,5 kW,
 ■ Magazyn rewolwerowy na 8 narzędzi,
 ■ Agregat do wkręcania wkrętów z podajnikiem,
 ■ Agregaty wiertarskie instalowane na wrzecionie,
 ■ 8 przestawnych belek podporowych,
 ■ Laser cyfrowego wyznaczania pozycji belek,
 ■ Transporter taśmowy do odprowadzania odpadów 

po produkcyjnych,
 ■ Możliwość bazowania po obu stronach osi Y.

PROPONOWANE WYPOSAŻENIE

Proponowane wyposażenie jest zoptymalizowane pod 
kątem specyfiki produkcji bram, niemniej jednak, klient 
ma możliwość indywidualnej konfiguracji centrum 
obróbczego, tak, aby dostosować je do swojego procesu 
produkcji.



Str. 24 Str. 25

www.infotec-cnc.com

Str. 24

OKIEN
OFERTA DLA PRODUCENTÓW
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Str. 26

DO OBRÓBKI PROFILI OKIENNYCH
5 OSIOWE CENTRUM OBRÓBCZE

InfoTEC X-PRO 5 AXIS

PROFILE OKIENNE
AUTOMATYZACJA

5 osiowe centrum obróbcze InfoTEC X-PRO 5 AXIS skierowane 
jest do producentów okien. Centrum doskonale sprawdza się 
przy operacjach wiercenia, frezowania, czy cięcia. Wszystkie 
wymienione czynności odbywają się z jednego zamocowania 
profilu, dzięki czemu możemy zoptymalizować cały proces 
obróbki oraz wyeliminować niedokładności obróbki ręcznej 
czy na kilku maszynach. X-PRO 5 AXIS posiada możliwość 
automatycznego bazowania belek z uwzględnieniem 
wszystkich wykonywanych operacji w celu wyeliminowania ew. 
kolizji.

5 OSIOWE CENTRUM OBRÓBCZE 
DO OBRÓBKI PROFILI OKIENNYCH.
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Centrum pozwala obrabiać zarówno drewno lite, jak i 
aluminium, PCV oraz wiele innych materiałów.

Zakres 5 osiowy wrzeciona zapewnia wszechstronną 
obróbkę frezowania, wiercenia i cięcia.

Centrum doskonale sprawdza się przy różnego rodzaju 
profilach okiennych, również przy tzw. ciepłych profilach.

X-PRO 5 AXIS posiada mgiełkę olejową, która poprawia 
jakość obróbki oraz wydłuża żywotność narzędzia.

Cięcie piłą może również odbywać się pod różnymi 
kontami bez zbędnego przezbrajania maszyny.

Na wrzecionie X-PRO 5 AXIS można zamontować piłę 
tarczową, co pozwala przyciąć profil na wymiar..
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Str. 28

Czujnik wysokości narzędzia. Precyzyjny pomiar 
narzędzia pozwala na precyzyjną obróbkę.

Współbieżny magazyn narzędziowy zapewnia, krótsze 
cykle obróbki po przez szybszą wymianę narzędzi.

Centum automatycznie ustawia belki w taki sposób, 
aby obróbka przebiegała swobodnie i bez kolizji.

Pod stołem belkowym znajduje się taśma transportowa 
na odpady powstające podczas obróbki.

Poniżej przedstawiamy proponowane wyposażenie 
dedykowane do obróbki profili okiennych:

 ■ Wrzeciono 10 kW chłodzone cieczą,
 ■ 5 osiowy zakres pracy wrzeciona,
 ■ Magazyn rewolwerowy na 8 narzędzi,
 ■ Czujnik pomiaru narzędzia,
 ■ Mgiełka olejowa,
 ■ 8 imadeł pneumatycznych,
 ■ Bazy mechaniczne po dwóch stronach,
 ■ 8 przestawnych belek,
 ■ Automatyczne pozycjonowanie belek
 ■ Transporter taśmowy do odprowadzania odpadów 

po produkcyjnych,

PROPONOWANE WYPOSAŻENIE

Str. 29
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Z

Y

X

Powierzchnia pracy CE: Zakres pracy 
dla osi X:

Zakres pracy 
dla osi Y:

Zakres pracy 
dla osi Z:

x y z

Model: mm mm mm mm mm mm

InfoTEC X-PRO 5 AXIS 4530 8670 2930 500 6400 400

InfoTEC X-PRO 5 AXIS 4530 9670 2930 500 7400 400

InfoTEC X-PRO 5 AXIS 4530 10670 2930 500 9400 400
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Str. 30

DRZWI
OFERTA DLA PRODUCENTÓW
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DO PRODUKCJI DRZWI
CENTRA OBRÓBCZE CNC

InfoTEC PRO EVO

DRZWI I OŚCIEŻNICE
AUTOMATYZACJA

Centrum obróbcze dla Profesjonalisty! InfoTEC PRO 
EVO kierowane jest do różnej wielkości przedsiębiorstw. 
Dzięki pełnej możliwości konfiguracji, zarówno pod 
względem wydajności, jaki i doboru różnorodnych 
akcesoriów, InfoTEC PRO EVO doskonale sprawdza 
się także przy produkcji drzwi, ościeżnic czy obróbce 
profili aluminiowych.

Prezentowane centrum obróbcze InfoTEC PRO EVO 
zostało wyposażone w imadła do zamocowania 
profili aluminiowych czy ościeżnic drzwiowych oraz 
zestaw do obróbki w 4 osi - w osic C, w skład którego 
wchodzą: przyssawki, podwyższona oś Z, aktywna oś 
C na wrzecionie, dodatkowe pneumatyczne bazy oraz 
agregat z nastawnym kątem.

CENTRUM OBRÓBCZE 
O DUŻYCH MOŻLIWOŚCIACH

Z

 B 

 Y 

 X
 

Powierzchnia pracy CE: Zakres pracy 
pola w osi: Moc wrzeciona

x y z x y z

Model: mm mm mm mm mm mm kW

InfoTEC PRO EVO 5500 10200 2640 2200 4100 od 250 od 10 do 18

Centrum posiada również możliwość obróbki 
m.in. płyty wiórowych, mdf, sklejki czy płyty typu 
karton-gips, co sprawia, iż przedsiębiorstwo może 
oferować pełen zakres produkcyjny począwszy od: 
produkcji drzwi na wymiar, przez produkcję mebli 
i kończąc na elementach dekoracyjnych mieszkań. 
W celu przyspieszenia procesu obróbki płyt centrum 
doposażone jest w stół odbiorczy na gotowe elementy, 
co znacznie zwiększa wydajność pracy.
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Centrum obróbcze z uchylnym wrzecionem InfoTEC 
X-PRO DOOR zaprojektowane zostało z myślą o 
małoseryjnej i jednostkowej produkcji drzwi, lecz 
X-PRO DOOR, sprawdza się także w średniej wielkości 
przedsiębiorstwach. Centrum obróbcze doskonale 
nadaje się do obróbki skrzydeł drzwiowych z litego 
drewna, jak i również z poszyciem aluminiowym. 
InfoTEC X-PRO DOOR dzięki monolitycznej 
podstawie oraz przemysłowym podzespołom daje 
gwarancję jakości oraz długoletniego bezawaryjnego 
użytkowania. InfoTEC X-PRO DOOR posiada szereg 
rozwiązań konstrukcyjnych, które przyspieszają cały 
proces obróbki, tj. np. stół roboczy z rolkami do łatwego 
zamocowania detalu czy pneumatyczne bazy do 
pozycjonowania materiału na polu roboczym.

UCHYLNE WRZECIONO

Powierzchnia pracy CE: Zakres pracy 
pola w osi:

Zakres pracy 
osi C

x y z x y z

Model: mm mm mm mm mm mm stopnie

InfoTEC X-PRO DOOR 4050 5260 2855 2100 1250 100 +/-90o

InfoTEC X-PRO DOOR

Z

X

Y

SKRZYDŁA DRZWIOWE
AUTOMATYZACJA

InfoTEC PRO HYBRID

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, np. rozkrój 
materiału pod pożądany wymiar drzwi. Na drugim 
polu odbywa się obróbka skrzydła w 4 osi za pomocą 
agregatów mocowanych na wrzecionie - oś C. Pole 
belkowe pozwala na obróbkę materiału pod zamki czy 
zawiasy.

WSZECHSTRONNOŚĆ

Zakres pracy pola 
do nestingu w osi:

Zakres pracy pola 
belkowego w osi: Moc wrzeciona

x y z x y z

Model: mm mm mm mm mm mm kW

InfoTEC PRO HYBRID 2100 2900 100 2100 1250 100 od 10 do 18
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Str. 36

DOMÓW PREFABRYKOWANYCH
OFERTA DLA PRODUCENTÓW
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InfoTEC ENGINEERING

InfoTEC ENGINEERING, nowy dział InfoTEC CNC, 
który otwiera nową erę automatyzacji w Polsce. 
Budując synergię pomiędzy wiedzą i doświadczeniem 
klienta, a inżynierami InfoTEC CNC, InfoTEC 
ENGINEERING projektuje i optymalizuje proces 
produkcyjny kontrahenta. Opracowywanie modeli 
produkcyjnych opiera się na ścisłej współpracy  
z klientem, który występuje w roli eksperta z danej 
branży, a szeregiem badań prowadzonych przez 
wykwalifikowany zespół InfoTEC ENGINEERING. 
Efektem kooperacji są nie tylko dane tabelaryczne, ale 
również zaprojektowane i wyprodukowane maszyny 
i urządzenia uwzględniające wszystkie potrzeby i 
wymagania klienta.

InfoTEC ENGINEERING świadczy zarówno usługi 
doradcze, które pozwalają klientowi spojrzeć z innej 
perspektywy na procesy produkcyjne odbywające się 
w jego firmie, jak również projektuje i buduje maszyny 
indywidualne oraz automatyzuje produkcję.

W PRODUKCJI DOMÓW
AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA

InfoTEC X-PRO EVO

PREFABRYKOWNYCH

SPECJALIZACJA:

 ■ Robotyka oraz tory dla robotów

 ■ Pojazdy autonomiczne

 ■ Transport międzyoperacyjny

 ■ Manipulatory automatyczne

 ■ Zautomatyzowane systemy magazynowe

 ■ Opracowywanie innowacyjnych linii 
produkcyjnych

 ■ Projektowanie i budowa prototypowych 
maszyn

 ■ Kontrolery i detektory jakościowe

 ■ Paletyzatory i depaletyzatory

WIZUALIZACJE

Na wizualizacjach przedstawione zostały 
projekty skierowane do producentów domów 
prefabrykowanych. W dolnym lewym rogu znajduje się 
automatyczna linia m.in. do tynkowania ścian. Z kolei, 
na górze po lewej stronie znajduje się zrobotyzowane 
gniazdo produkcyjne do produkcji ścian. Może ono 
funkcjonować samodzielnie, jak również może być 
zintegrowane z centrum bramowym (w górnym 
prawym roku) - które również może być osobnym 
gniazdem produkcyjnym. Zintegrowanie komórek 
technologicznych pozwoli zbudować automatyczny 
ciąg produkcyjny, który oprócz  układania płyt na 
ramie nośnej ściany, wbijania/wkręcania łączników, 
może także, frezować otwory pod przewody, gniazda, 
otwory wentylacyjne czy okna.

ROBOTYKA
DOMY PREFABRYKOWANE

AUTOMATYZACJA
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Monitorowanie maszyn CNC 
w czasie rzeczywistym!

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.

30 dni 
za darmo

INTELIGENTNA PRODUKCJA 
ZBUDOWANA NA CNC WIZJER POZWALA M.IN. NA:

 » Rozszerzone informacje o stanie maszyny, które dają 
m.in. dostęp do wiedzy co obecnie jest produkowane na 
maszynie.

 » Dostęp  za pomocą przeglądarki internetowej, bez 
konieczności 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

INDUSTRY 4.0
ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Zarządzaj firmą
świadomie!

Obejrzyj film 
i zapoznaj się 

z CNC WIZJER
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Projektowanie i instalacja
systemów odpylania

Profesjonalne projektowanie.
Projektowanie systemu odpylania odbywa się dla każdego 
klienta indywidualnie. Zespół inżynierów zwraca uwagę 
na wszystkie aspekty zakładu i dobiera poszczególne 
podzespoły w taki sposób, aby efekt końcowy był na 
najwyższym możliwym poziomie. 

Oferta
Firma MG Machines specjalizuje się w 
projektowaniu, dostarczaniu i instalacji 
kompletnych systemów odpylających. W swojej 
ofercie posiada również poszczególne elementy 
instalacji odpylających, tj.:

 » filtry centralne i stanowiskowe,
 » silosy oraz cyklony, 
 » rurociągi przemysłowe
 » wentylatory przemysłowe.

MG Machines swoją ofertę opiera o indywidualne 
zapytania klienta, tak, by dopasować ją najlepiej 
do jego potrzeb. Służy doradztwem oraz 
wsparciem sprzedażowy oraz po sprzedażowym.  

Instalacja przez specjalistów.
Przeprowadzenie instalacji przez wyspecjalizowaną 
firmę ma wiele korzyści. Sprawi, iż instalacja przebiegnie 
sprawnie, będziemy mieli pewność, że wszystkie 
elementy systemu są odpowiednio zamontowane oraz 
otrzymujemy gwarancję poprawności działania instalacji.

MG MACHINES Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Św. Michała 43 | 61-119 Poznań

t.: +48 509 036 387 

@: kt@mg-machines.pl

NOTATNIK

Kontakt z działem handlowym:
t.:+48 690 414 450; @: sprzedaż@infotec-cnc.com
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Facebook YouTube

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


