
PRODUKCJA MEBLI
S K R Z Y N I O W YC H
STEROWANA KOMPUTEREM

w
w

w
.in

fo
te

c-
cn

c.
co

m

INFOTEC EVO GO 
INNOWACYJNE
CENTRUM DO NESTINGU

InfoTEC CNC Sp. z o.o.
Zasutowo,a ul. Leśna 15E
62-330 Nekla, Polska

mail: biuro@infotec-cnc.com
Biuro, t.: +48 61 8 333 999
Dz. handlowy, t.: +48 690 414 450

www
infotec-cnc.com

Firma prowadzona jest z pasją i zaangażowaniem, a siłą napędową 
przedsiębiorstwa jest chęć ciągłego rozwoju i odwaga do tworzenia 
nowych perspektyw. Wytrwałość w realizowaniu wizji, jaką jest 
budowanie maszyn dla Profesjonalistów, sprawiły, iż marka 
InfoTEC CNC, jako producent maszyn CNC jest synonimem 
jakości i innowacyjności, a dostarczane produkty cieszą się 
dużym uznaniem klientów, jak i ekspertów z branży

Zaawansowane technicznie, innowatorskie centrum do nestingu 
InfoTEC EVO GO wprowadza rewolucję w  produkcji mebli na 
wymiar. Zostało pozbawione wszystkich wad, które występowały 
w tego typu rozwiązaniach. Szczególną nowością w InfoTEC EVO 
GO jest to, iż centrum w automatycznym cyklu wierci zarówno  
w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej, bez udziału operatora, czy 
dodatkowego manualnego bazowania formatek.

InfoTEC CNC

Producent maszyn CNC 
i systemów do automatyzacji produkcji
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Strefa nestingu - wiercenie 
pionowe + rozkrój płyty

Strefa systemu spychania 
formatek oraz czyszczenia stołu

Strefa automatytcznego 
bazowania i wiercenia poziomego
Strefa odbioru gotowych 
formatek oraz naklejania etykiet

1 Bazowanie pełnego formatu płyty w strefie nestingu (strefa 1).

2 Nesting oraz obróbki płyty w płaszczyśnie pionowej (strefa 1).

3 Automatyczne pobranie formatek przez specjanie 
zaprojektowaną ssawkę i przeniesienie jej wraz z 
autoamtycznym bazowaniem do strefy wierceń poziomych 
(strefa 3).

4 Wiercenia poziome agregatem wiertarskim w strefie 3.

5 Zepchnięcie gotowych formatek na stół odbiorczy (strefa 4).

6 Odbiór gotowych formatek przez oberatora ze stołu 
odbiorczego wraz z naklejeniem etykiet z informacjami na 
temat formatki oraz kodem kreskowym (strefa 4).



DIGITITALIZACJA PROCESU 
PRODUKCJI MEBLI

Digitalizacja procesu produkcji mebli na wymiar to nic innego jak zautomatyzowanie produkcji poprzez 
zastosowanie urządzeń oraz maszyn zarządzanych komputerowo. Jest to swego rodzaju rewolucja  
w branży meblarskiej, która zmienia nie tylko proces produkcji, ale także sposób postrzegania biznesu. 
Digitalizacja produkcji już dzisiaj przynosi wymierne korzyści, tj. zwiększenie wydajności, obniżenie kosztów 
oraz optymalizację zatrudnienia, natomiast patrząc w przyszłość, jest ona koniecznością, która zapewni 
utrzymanie się na rynku w obliczu rosnących kosztów zatrudnienia, surowców, a przede wszystkim coraz 
większym brakiem wykwalifikowanej kadry.

Proces digitalizacji rozpoczyna się już na etapie projektowania. 
Tworząc projekt mebla czy np. całej kuchni w systemie InfoCAM 
CABINET, tak naprawdę tworzymy całą bibliotekę plików oraz 
informacji potrzebnych na kolejnych etapach produkcji. W tle 
powstają dane m.in. do: plików wykonawczych na centrum do 
nestingu, dzięki którym maszyna dokładnie wie, jakie nawierty 
wykonać oraz na jakie formatki rozciąć płytę, etykiet z kodem 
kreskowym, które pozwalają zidentyfikować formatkę przy 
konfekcji czy montażu. Sam proces projektowania jest również 
zautomatyzowany, m.in. przez parametryzację.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnego centrum do nestingu InfoTEC 
EVO GO proces produkcji również został zdigitalizowany oraz 
zautomatyzowany. W momencie projektowania system InfoCAM 
CABINET korzystając z reguł oraz algorytmów wygenerował pliki 
wykonawcze na maszynę. Technolog przekazuje operatorowi 
pliki, który następnie wgrywa je do maszyny — bez ingerencji, 
bez tworzenia nowych plików czy ich modyfikowania. Następnie 
program sterujący maszyną dokładnie wie, jakie obróbki ma do 
zrealizowania, gdzie i jakim narzędziem wykonać otwór oraz na 
jaki wymiar wyciąć formatki. Po całym procesie operator ściąga 
z maszyny gotowe formatki do okleinowania i dalej do montażu. 
Formatki są odwiercone, zarówno w wąskiej krawędzi, jak i od góry 
oraz posiadają porządany wymiar. 

Końcowym etapem produkcji jest montaż mebli, który również 
został zdigitalizowany. Dzięki wykorzystaniu cyfrowego regału 
konfekcjonującego, który pozwala segregować formatki na 
konkretne projekty mebli oraz cyfrowemu stołowi do montażu, 
który dostarcza montażyście niezbędnych informacji na 
temat wyprodukowanych mebli gotowych do montażu. Dzięki 
wykorzystaniu kodu kreskowego, który został wygenerowany 
podczas „projektowania”, możemy zidentyfikować daną 
formatkę i przydzielić ją do konkretnego projektu. W ten sposób 
cyfrowy regał konfekcjonuje i segreguje formatki na projekty, a 
stół montażowy dostarcza montażyście informacje skąd pobrać 
formatki oraz jakie okucia potrzebuje do montażu.

Etap przygotowania produkcji

 ■Projektowanie,

 ■Nesting - optymalizacja rozkroju płyty,

 ■Wygenerowanie plików wykonawczych na maszynę,

 ■Wygenerowanie etykiet z kodem kreskowym  
oraz informacjami na temat okleinowania,

 ■Wygenerowanie schematów montażowych oraz list materiałówych.
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Etap produkcji

 ■Uruchomienie systemu InfoTEC FACTORY,

 ■Załadunek płyty na przenośnik z cyfrowego magazynu płyt,  
wg. informacji wyświetlanej na magazynie oraz Ekranie,

 ■Załadunek płyty na polu roboczym centrum do nestingu,

 ■Uruchomienie programu przez operatora,

 ■Praca maszyny - wiercenia pionowe i poziome oraz rozkrój płyty na 
formatki, rozładunek gotowych formatek na stół odbiorczy,

 ■Naklejenie etykiet oraz odbiór formatek ze stołu odbiorczego,

 ■Przekazanie formatek do okleinowania,

 ■Okleinowanie formatek zgodnie z informacją na etykiecie.
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Etap konfekcji

 ■Sortowanie formatek i konfekcjonowanie ich pod konkretny  
projekt mebla przy pomocy cyfrowego regału,

 ■Skanowanie etykiety w celu identyfikacji formatki,

 ■Na regale wyświetlane jest miejsce do grupowania formatek pod 
dany projekt mebla.
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4 Etap montażu

 ■Montaż szafek z wykorzystaniem cyfrowego stołu do montażu, 

 ■Montażysta na tablecie umieszczonym na cyfrowym stole do 
montażu wybiera konkretny mebel do złożenia,

 ■Na cyfrowym regale konfekcjonującym pokazuje się miejsce 
formatek potrzebnych do złożenia danego projektu,

 ■Na tablecie wyświetla się schemat złożenia mebla oraz lista 
potrzebnych okuć.

SYSTEM DO PROJEKTOANIA 
INFOCAM CABINET

Nesting
generator plików wykonawczych

Renderingi
w czasie rzeczywistym i dynamiczne

Biblioteka projektów mebli
baza okuć, płyt meblowych i złączy

Generator dokumentów
listy materiałowe, wyceny, oferty

Zarządzenie zleceniami
wersje projektów, statusy zleceń

Zarządzenie informacją
komunikator, baza dokumentów

CYFROWA STOLARNIA 
INFOTEC FACTORY

Magazyn
na gotowe wyroby

Centrum obróbcze
InfoTEC EVOLUTION

Okleiniarka

Wózek
na formatki
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