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dla profesjonalistów!
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InfoTEC CNC

Firma z pasją i tradycją!

Polski producent! Europejska marka!

Historia marki InfoTEC sięga lat 90.. XX wieku. Impul-
sem do jej powstania było zamiłowanie założycieli do 
postępu i innowacji. Od początku innowatorzy byli ukie-
runkowani na produkcję maszyn CNC dla profesjonali-
stów. Codziennie z pasją podchodzili do nowych rozwią-
zań i sukcesywnie rozwijali swoje produkty. 

Dziś InfoTEC CNC, już z ponad 19. letnią tradycją, zaj-
muje mocną pozycję wśród producentów przemysło-
wych maszyn CNC. Specjalizuje się w projektowaniu i 
produkcji nowoczesnych oraz zaawansowanych tech-
nicznie rozwiązań do obróbki różnego rodzaju materia-
łów, tj.: drewno lite, drewnopochodne surowce, teksty-
lia, skóry naturalne, tworzywa sztuczne, metale miękkie, 
kompozyty oraz wiele innych.

“Jesteśmy dumni, że nasza firma jest utożsamiana z wysoką jakością, 
solidnością i niezawodnością!

Osiągnęliśmy tę opinię poprzez ciężką, systematyczną pracę oraz za sprawą 
takich partnerów biznesowych, jak firma InfoTEC z Zasutowa. Gdyż z takimi 
dostawcami można budować prawdziwy biznes. Są solidnymi fachowcami, 
posiadającymi ogromną wiedzę na temat swojej branży, a maszyny 
wychodzące „spod ich rąk” wyróżniają się jakością i niezawodnością.”

Mariusz Czapliński, Dyrektor ds. Produkcji 
z Investment Trading Consulting sp. z o.o.
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Historia firmy

Z tradycją w nowoczesność

Silna pozycja InfoTEC CNC na rodzimym rynku zachęciła zarząd do dalszego dynamicznego rozwoju poprzez 
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. 

„...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
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Złoty Medal MTP
EURO-REKLAMA
Ploter Frezujący
InfoTEC 1512 F

2003

Złoty Medal MTP
EURO-REKLAMA
Termoformierka

InfoTEC 1005 T

2004

Złoty Medal MTP
EURO-REKLAMA
Oprogramowanie
InfoTEC Engrave Designer

2005

Złoty Medal MTP
EURO-REKLAMA

Frezarka CNC
InfoTEC 3020 F

2007

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

2011

Złoty Medal MTP
Drema
Frezarka CNC
InfoTEC 3121 Professional

2012

Złoty Medal RemaDays
Targi reklamy i poligrafii

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

Ploter tnąco-frezujący
InfoTEC 3121 Energy

2014

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

2016

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

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

2017

Złoty Medal MTP
Drema

wielooperacyjne centrum CNC 
InfoTEC PRO Hybrid

2017
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Dajemy Tobie więcej niż tylko maszynę

Opieka posprzedażowa

Najważniejsze wartości!

InfoTEC CNC wierzy, iż zaufanie jest największą wartością 
w biznesie i uznaje tę 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.

Zaufanie.
Partnerstwo.
Technologia.

Rozwój.

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. Wiemy, iż jest to 
jedna z najważniejszych rzeczy, dlatego kwestie serwi-
su traktujemy priorytetowo.

Efektywnie zarządzany serwis producenta
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Dajemy Tobie więcej

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 użytkowa-
nia 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.

Mobilny serwis i dożywotnia zdalna pomoc

Od ponad 19. 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.

Przemysłowa technologia

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



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. 

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.

Playwood.co

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

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 „wiedzą 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 

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

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.

 Jeden dzień z życia InfoTEC INKUBATOR

Strefa Designu
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Robimy więcej!

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 
kontaktów, aby młode pokolenie mogło zdobywać praktyczną wiedzę już na etapie studiów.

Robimy więcej!

Młodzi i ambitni

Z pasją nie tylko do maszyn!

Z pasją do sportu
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InfoTEC Racing TEAM

InfoTEC CNC jest tytułowym sponsorem samochodu rajdowego biorącego udział w rajdach asfaltowo-szutrowych.



 Drema Dzieciom i Serniorom

Świadome potrzeby

Drema Dzieciom to idea, 
by pomagać innym!

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

 ✓ głównym przesłaniem idei jest wyprodukowanie 
mebli i przekazanie ich do najbardziej potrzebują-
cych domów dziecka,

 ✓ nawiązanie współpracy studentów z przedsiębior-
stwami i wspólna wymiana wiedzy, 

 ✓ stworzenie szansy młodemu pokoleniu na zdobycie 
praktyki w projektowaniu oraz produkcji mebli, jak 
również możliwość sprawdzenia umiejętności w rze-
czywistych warunkach produkcyjnych,

 ✓ pokazanie na żywo odwiedzającym gościom naj-
nowszych technologii i procesów produkowania 
mebli.

2016

Uznanie dla studentów, 
za ich zaangażowanie i umiejętność adaptacji.

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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2017

Połączył nas wspólny cel,
dać od siebie więcej!

Studenci z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
zaprojektowali zestawy mebli w zupełnie nowym 
spojrzeniu. Projekty uwzględniały ograniczoną 
swobodę osób starszych oraz potrzebę pobudzania 
kreatywności wśród najmłodszych.

Na targach Drema 2017, dzięki połączeniu sił studentów, 
firm tj.: Kronospan, Blum, Leitz, Eko Sklejka, InfoTEC 
CNC, targów Drema oraz innych zostały na żywo 
wyprodukowane wcześnie zaprojektowane meble, 
które następnie trafiły do potrzebujących osób. Dzięki 
uzyskanej synergii kolejny rok zakończył się sukcesem.

Serdecznie dziękujemy studentom za wytrwałość, 
Uniwersytetowi Przyrodniczemu za organizację oraz 
targom Drema za udostępnienie powierzchni.

Robimy więcej!



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

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.

InfoTEC PRO Extra | PRO M Line

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.

InfoTEC PRO Hybrid

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.
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Produkty InfoTEC CNC

InfoTEC Seria Professional

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 E PLUS | E PLUS +

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 Seria Energy

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 mniejszym zaawansowaniu produkcyjnym.



Produkty InfoTEC CNC

CNC dla profesjonalistów!

InfoTEC Seria F

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 Seria S i SQ

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. 

InfoTEC Seria 5 AXIS

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.

InfoTEC C LEATHER

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 opcjom jak: stół podawczy 
lub/i odbiorczy czy system wideoskanowania błamów.
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Produkty InfoTEC CNC

InfoTEC C TEX

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 C FOAM

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 C CUT

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 E CUT

Cutter E CUT zbudowany na wzmocnionym, monolitycznym łożu, 
posiadający standardowe pole robocze o wymiarach 3100x2100 
mm. Cutter dedykowany jest do cięcia twardych materiałów, takich 
jak karton, różnego rodzaju gumy czy materiały uszczelkarskie.



InfoTEC HoneyComb

InfoTEC HoneyComb jest to ploter tnąco-frezujący skonfigurowa-
ny dla agencji reklamowych oraz firm z branży zabudowy targo-
wej. Posiada możliwość cięcia, bigowania oraz frezowania prze-
mysłowym wrzecionem od dużej mocy. HoneyComb występuje w 
dwóch wersjach - E oraz PRO.

InfoTEC LS TEX | LS CUT

Dwie linie dedykowane do precyzyjnego rozkroju światłem lase-
rowym. LS TEX kierowany jest do firm zajmujących się rozkrojem 
tekstyliów, natomiast LS CUT do obróbki tworzyw sztucznych. La-
sery wyposażone są w wielkopowierzchniowe pola robocze po-
zwalające 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 li-
nię do nestingu o możliwość zautomatyzowanego i precyzyjnego 
wiercenia bocznego czy nutowania. Doskonale sprawdza się rów-
nież w mniejszych zakładach jako samodzielne urządzenie.

Produkty InfoTEC CNC

CNC dla profesjonalistów!
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Produkty InfoTEC CNC



Kontrola jakości

Wszystkie fazy montażu przewidują kontrolę zgodno-
ści z wymaganiami przeprowadzanymi wg. specjalnych 
procedur testowych. Regulacja wszystkich prowadnic 
liniowych realizowana jest z użyciem poziomicy elektro-
nicznej, a dokładność pozycjonowania pracy sprawdza-
na jest za pomocą urządzeń marki RENISHAW. Urządze-
nie po osiągnięciu gotowości zostaje poddane testom 
praktycznym polegającym na ciągłej pracy z wykorzy-
staniem wszystkich zespołów roboczych i elementów 
konstrukcyjnych.

Produkcja maszyn

Przemysłowa technologia!

Polski producent maszyn CNC

InfoTEC CNC będąc producentem maszyn sterowa-
nych numerycznie zajmuje się od podstaw ich projekto-
waniem oraz budową. Doświadczenie zdobyte w ponad 
19. letniej działalności pozwala dostarczać produkty naj-
wyższej jakości, w których zastosowano nowoczesne i 
sprawdzone rozwiązania. Głównymi kryteriami doboru 
parametrów podzespołów jest: precyzja, wydajność i 
energooszczędność maszyny. Stąd InfoTEC CNC do-
starcza produkty, które zwiększają efektywność produk-

cji, redukują koszty wytwarzania oraz osiągają najwyż-
szą jakość obróbki. W całym procesie projektowania 
oraz produkcji maszyn CNC InfoTEC stosuje przemy-
słowe rozwiązania, np.: profesjonalne oprogramowanie 
konstruktorskie CAD, obróbkę ram na wielkogabaryto-
wych maszynach CNC, specjalne procedury kontroli ja-
kości oraz podzespoły z gwarancją długoletniego użyt-
kowania.

Projektowanie

InfoTEC CNC do projektowania swoich maszyn wyko-
rzystuje najnowsze technologie modelowania CAD 3D. 
Każdy element urządzenia przed wdrożeniem produk-
cyjnym przechodzi szereg testów syntetycznych pod 
kątem obciążeń statycznych i dynamicznych. Takie po-
dejście do produkcji daje gwarancję zachowania wyso-
kich parametrów pracy maszyny nawet podczas długo-
letniej intensywnej pracy. 
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Produkcja maszyn

Łoże maszyn

Korpusy maszyny InfoTEC CNC oparte są na monolitycz-
nej stalowej ramie. Wysokiej jakości stal oraz mocne 
użebrowanie łoża zapewnia idealną sztywność oraz wy-
soki współczynnik wytrzymałości podczas długoletnich 
obciążeń w trakcie pracy. Ponadto, cała rama obrabiana 
jest z jednego mocowania na wielkoformatowym cen-
trum obróbczym CNC. Gwarantuje to precyzyjne przy-
gotowanie płaszczyzn, pod montaż elementów ruchu 
liniowego. W efekcie stosowanych przez InfoTEC CNC 
przemysłowych technologii produkcji korpusu otrzymu-
jemy solidną i o ściśle dokładnych parametrach podsta-
wę maszyny do dalszej budowy.

Napędy

Dużą dynamikę pracy maszyn InfoTEC CNC osiąga 

dzięki mocnym serwonapędom AC, które kontrolowane 

są przez sterownik cyfrowy. Napędy pracują w połącze-

niu ze sterownikami w układzie zamkniętej pętli, za-

pewnia to idealne mapowanie posuwów oraz pewność 

efektywnej pracy. Do zachowania równowagi pomiędzy 

dynamiką a precyzją obróbki InfoTEC CNC stosuje me-

chanizm zębaty o skośnym uzębieniu (w wybranych  

 

seriach), wykonany z utwardzonej i hartowanej stali. Na-

tomiast do przeniesienia napędu między serwosilnikiem 

a kołem zębatym, wykorzystywana jest precyzyjna bez-

luzowa 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 elektrowrze-

ciono 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 wy-

korzystywania systemu chłodzonego cieczą.
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B+R

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 no-
wych innowacyjnych rozwiązań, które dopasowane są 
do aktualnych i przyszłych potrzeb klientów.  Posiada 
własny dział badawczo-rozwojowy, składający się z do-

świadczonych praktyków oraz współpracuje z naukowca-
mi, jak również z jednostkami badawczymi i naukowymi. 
Efektem pracy badawczo-rozwojowych przeprowadzo-
nych przez InfoTEC CNC na przestrzeni kilku lat jest 
uzyskanie pozytywnych opinii Urzędu Patentowego RP 
kilku zgłoszonych wzorów i wynalazków.



Rozwiązania InfoTEC CNC dla poligrafii 
w zakresie precyzyjnego rozkroju oraz 

obróbki różnorodnych materiałów.
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Poligrafia



Produkcja opakowań:

 ✓ niskonakładowych,
 ✓ jednostkowych,
 ✓ oraz prototypowych.
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Opakowania



Systemy dla branży poligraficznej

Cyforwe cięcie i obróbka

Oferta dla przedsiębiorców z branży poligraficznej w zakresie 
obróbki i cięcia różnorodnych materiałów.

W ofercie InfoTEC CNC znajdują się systemy                                          
i rozwiązania dedykowane do rozkroju nowoczesnych 
materiałów, jak również tych tradycyjnych, stosowanych 
w poligrafii.  Idealnie sprawdzają się w dynamicznie 
zmieniającym się otoczeniu, gdzie projekty produktów 
zmieniają się w bardzo krótkim czasie. Dedykowane są 
do niskonakładowej produkcji opakowań, do produkcji 

materiałów wspierających sprzedaż, do identyfikacji 
wizualnej oraz przestrzennej, czy do prototypownia 
w różnych materiałach. Dzięki dużym prędkościom 
pracy oraz adaptacji modułów narzędzi pod konkretne 
zadanie, są to wszechstronne maszyny, które pozytywnie 
wpływają na efektywność pracy oraz na błyskawiczną 
realizację zamówień. 

InfoTEC C CUT

InfoTEC C CUT - ultraszybki cutter do pracy z różnorodnymi materia-
łami. Duża modułowość oraz dostępność szerokiej gamy rozmiarów 
sprawia, iż każdy dopasuje cyfrowy ploter tnący z tej serii do swoich 
potrzeb. Plotery CNC C CUT posiadają pole robocze typu conveyor, 
które zapewnia możliwość pracy z materiałami z roli.

InfoTEC E CUT

Wielkogabarytowe plotery tnące E CUT zbudowane są na ciężkim, 
monolitycznej łożu. Zapewnia to idealną sztywność przy dużych 
rozmiarach pola roboczego, przekraczających 6 m2. Mimo swojej 
okazałej wagi i wielkości, praca na E CUT odbywa się dynamicznie 
i z dużą precyzją. 

InfoTEC HoneyComb

HoneyComb są to frezarki CNC z możliwością cięcia oraz 
bigowania. Maszyny z tej serii dedykowane są do częstej pracy z 
twardymi i grubymi materiałami, takimi jak np.: akryl, sklejka, MDF. 
Dzięki zastosowaniu przemysłowego wrzeciona o dużej mocy 
HoneyComb z lekkością pracuje w tego rodzaju materiałach. 



27

www.infotec-cnc.com

Opakowania

27

Oferta dla poligrafii
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Oferta dla poligrafii



Rozkrój m.in. takich materiałów jak:

 ✓ karton Re/X-board, tektura 
wielowarstwowa, gruby papier,

 ✓ spienione PCV, Kapa®, Dispa® Foam-X®, 
Foamboards, Fome-Cor®

 ✓ cięcie folii okiennej, naklejek
 ✓ rozkrój baneru, folii magnetycznej,
 ✓ pianki, gumy oraz wiele innych...
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Ekspozycje



Seria CUT

Ultraszybki cutter CNC
do nowoczesnych materiałów

Seria C CUT
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#bądź PRO

Plotery tnące CNC InfoTEC C Cut są odpowiedzią na 
nowy trend w branży poligraficznej. Obecny kierunek 
produkcji opakowań oraz reklam przestrzennych opiera 
się na ekologicznych i stosunkowo tanich materiałach, tj.: 
karton, tektura, surowce drewnopochodne. Tendencja 
ta spowodowana jest szybką i częstą zmianą ekspozycji 
oraz spersonalizowaną produkcją pod klienta. InfoTEC 
C Cut są kompaktowymi cutterami wyposażonymi               
w innowacyjne narzędzia pozwalające na efektywną 

pracę w wielu różnych rodzajach materiałów. Posiadają 
zaawansowane funkcje z zastosowaniem przy produkcji 
opakowań oraz produktów wspierających sprzedaż. 
Są proste i intuicyjne w obsłudze. Oprogramowanie 
posiada nowoczesny interface oparty na czytelnych 
ikonach, co sprawia, iż nie wymaga dużej wiedzy 
operatora i długoletnich szkoleń. InfoTEC C Cut są 
najszybszymi i najefektywniejszymi ploterami tnąco-
frezującym w swojej klasie.

C CUT

Model
Pole robocze 

[mm]
Skok głowicy 

[mm]

   Prędkość  
   [mm/s]/
   [m/min.]

Moc
wrzeciona 

[kW]

Oscylacja
noża/min.

Ilość narzędzi

InfoTEC 1216
C CUT

1200x1600 50 1500/90 1 15 000 4

InfoTEC 1616
C CUT

1600x1600 50 1500/90 1 15 000 4

InfoTEC 2616
C CUT

2600x1600 50 1500/90 1 15 000 4





33

www.infotec-cnc.com

C CUT

Konfiguracje, moduły, wielozadaniowość

Serie CUT stanowią nowoczesne cutter do 
cyfrowego rozkroju materiałów z wysoką precyzją                                                        
i powtarzalnością. Innowacyjna, cyfrowa technologia, 
modułowość narzędzi oraz możliwość konfiguracji 
o dodatkowe komponenty ploterów InfoTEC CUT 
sprawiają, iż cyfrowy rozkrój materiałów znaczenie 
skraca czas produkcji gotowych wyrobów, zwiększa 
dokładność i powtarzalność oraz pozytywnie wpływa 
na rentowność firmy. 

Dodatkowe komponenty:

 » Dodatkowe pole na gotowe elementy połączone z 
polem roboczym

 » Automatyczne rozwijanie materiału z roli

 » Kamer do wideopozycjonowania paserów

 » Laser do precyzyjnego pozycjonowania materiału na 
polu roboczym

 » System sczytywania projektów kodem kresowym

 » Nesting/optymalizacja rozkroju

 
 
 
 

Moduły narzędzi:

 » Narzędzie Frezujące - moduł frezujący do pracy 
z takimi materiałami jak: sztywne pianki PCV, 
kompozyty aluminiowe, MDF. Doskonale sprawdza 
się w wycinaniu liter przestrzennych czy do „łamania” 
Dibond®

 »  Narzędzie Tnące | Wleczone - uniwersalne narzędzie 
do rozkroju materiałów o grubości do 5 mm. 

 » Narzędzie Tnące | Oscylacyjne - duża oscylacja 
15.000/min. sprawia, iż z łatwością prowadzi rozkrój 
twardych kartonów typu plaster miodu czy o znacznej 
grubości nawet do 50mm.

 » Narzędzie Tnące | Obrotowe - narzędzie do szybkiego 
rozkroju materiału o regularnych kształtach oraz o 
dużych promieniach łuków.

 » Narzędzie Tnące | Rotacyjne - moduł przeznaczony 
do cięcia materiałów technicznych, tj. np. włókno 
węglowe.

 » Narzędzie V-CUT - moduł ten pozwala na rozkrój czy 
nacinania materiałów pod różnym kątem - 0o, 15o, 
22,5o, 30o, 45o. 

 » Narzędzie KissCut - do bez przelotowego rozkroju 
materiału, np. bez przecinania papierowego 
podkładu. Idealny do winylu dekoracyjnego, 
materiału odblaskowego, folii okiennej czy 
samochodowej.

 » Narzędzie Bigujące - szybko i precyzyjnie biguje 
karton, polipropylen, tekturę, materiały strukturowe.

 » Narzędzie Draw - uniwersalne narzędzie do 
rysowania, pisania i znakowania.



Przykład  zastosowania/aplikacje

Surowce ekologiczne

Cięcie m.in. takich materiałów jak:

 ✓ tektura falista, wielowarstwowa, karton
 ✓ karton komorowy typu honeycomb 

(plaster miodu), Re-board, X-board
 ✓ gruby papier,
 ✓ Dispa®, uszlachetnione kartony, papiery
 ✓ zadrukowane i niezadrukowane, kartony, 

tektury, laminowane plakaty oraz inne.
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Karton/tektura/papier



Przykład  zastosowania/aplikacje

Tkaniny

Cięcie m.in. takich tkanin jak:

 ✓ laminowane folie, tkaniny gumowane, 
nylon, Lycra/Spandex® - elastomer 
poliuretanowy

 ✓ tkaniny PVC, tkaniny gumowe,
 ✓ włókno aramidowe, kompozytowe, 

techniczne, wielowarstwowe,
 ✓ bawełna, poliester, poliamid, welur, 

mikrofibra, filc, skaj, oraz inne.
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Tkaniny



Seria CUT

Wielkoformatowy
multi cutter tnąco-frezujący 

 

Seria E CUT
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Wielkość połączona z precyzją i dynamiką

Plotery E CUT oparte są  na monolitycznej 
ramie rodem z frezarki CNC. Zapewnia to 
idealną sztywność przy dużych rozmiarach 
pola roboczego - przekraczającego 6 m2 oraz 
przy pracy z twardymi tekturami czy gumami. 
Z drugiej strony mocne serwonapędy, 
których komunikacja z komputerem jest w 

zamkniętej pętli przesyłu danych zapewniają 
dużą dynamikę oraz precyzję pracy. Cutter                            
E CUT dedykowane są do pracy z materiałami 
sztywnymi i o dużych rozmiarach arkuszy. 
InfoTEC E CUT dostępny jest w dwóch 
rozmiarach pola roboczego oraz z możliwością 
modułowej instalacji narzędzi.

E CUT

Model
Pole robocze 

[mm]
Skok głowicy 

[mm]

   Prędkość  
   [mm/s]/
   [m/min.]

Moc
wrzeciona 

[kW]

Oscylacja
noża/min.

Ilość narzędzi

InfoTEC 3121
E CUT

3100x2100 50 1500/90 2 15 000 4

InfoTEC 4121
E CUT +

4100x2100 50 1500/90 2 15 000 4



Od lewej:

 ✓ narzędzie rysujące
 ✓ narzędzie rotacyjne
 ✓ narzędzie oscylacyjne elektryczne.
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Seria CUT



Przykład  zastosowania/aplikacje

Pianki i surowce sztuczne

Obróbka m.in. takich materiałów jak:

 ✓ pianki polistyrenowe i poliuretanowe,
 ✓ Styrodur®, styropian oraz podobne 

tworzywa sztuczne
 ✓ kauczuk naturalny, silikon, lateks, 
 ✓ EVA - pianka  kopolimer etylenu i octanu 

winylu,
 ✓ guma silikonowa gąbczasta oraz inne.
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Obróbka pianki



Wycinanie po obrysie:

 ✓ folie odblaskowe, re-flex, diamond grade,
 ✓ folie ploterowe, ścienne, fototapety,
 ✓ flex, flok, materiały winylowe,
 ✓ folie samochodowe, kasetonowe, 

banerowe, folie magnetyczne,
 ✓ okienne sandblasting foli, One Way Vision 

LOWV, static cling oraz inne.
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Folie



Seria Energy/Professional

Wielkoformatowa frezarka CNC
z możliwością cięcia oraz frezowania

  

HoneyComb
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HoneyComb

Wielozadaniowa frezarka CNC do obróbki twardych surowców

InfoTEC HoneyComb - wielkoformatowa frezarka CNC, 
wyróżniona została w 2015 roku przez specjalistów                  
z branży za innowacyjność oraz za wszechstronność. 
HoneyComb wyposażona jest przemysłowe wrzeciono             
o dużej mocy, które pozwala na płynną pracę z dużymi 
prędkościami podczas obróbki twardych materiałów, tj. 
np.: akryl, plexyglass, aluminium, drewno oraz surowce 

drewno pochodne. Dodatkowo HoneyComb posiada 
moduł tnąco-bigujący, umożliwiający cięcie materiałów 
stosowanych przy produkcji np. nowoczesnych ekspo-
zycjach sklepowych - tektura Re-board, X-board,  pianki 
kompozytowe, np. Kapa®, czy opakowań - tektura, miękki 
polipropylen, kartony. 

Model
Pole robocze 

[mm]
Skok 

głowicy [mm]
Prędkość  

[mm/s]/[m/min.]
Moc

wrzeciona [kW]
Waga 

min. [kg]

InfoTEC 3121
E HoneyComb

3100x2100 od 200 1000/60 od 4 do 8 2300

InfoTEC 3121
PRO HoneyComb

3100x1300 od 200 1330/80 od 4 do 18 3300



{

Od lewej:

 ✓ wrzeciono
 ✓ nóż rotacyjny
 ✓ nóż oscylacyjny i bigownik



49

www.infotec-cnc.com

49

{

49

Tworzywa sztuczne

Cięcie tworzyw sztucznych:

 ✓ spienione PCV, Gatorfoam®, Forex®
 ✓ Poliwenglan, plexiglass, akryl, PMMA
 ✓ Dibond®, Alucore®, Reynobond®,
 ✓ sklejka, MDF, kompozyty, Solidsurface®



Seria T

Profesjonalne maszyny
do termoformowania

  

Termoformierki
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Seria T

Model
Format arkuszu

[mm]
Format formy

 [mm]
Grubość 

materiału [mm]
Skok stołu

[mm]
Rodzaj pieca

InfoTEC 750
T

700x500 640x440 3 200
promiennikowy,

sekcyjny

InfoTEC 1005
T

1000x500 940x440 5 300
promiennikowy,

sekcyjny

InfoTEC 1010
T

1000x1000 940x940 5 300
promiennikowy,

sekcyjny

InfoTEC 1015
T

1000x1500 940x1440 5 300
promiennikowy,

sekcyjny

InfoTEC 1520
T

1500x2000 1440x1940 5 400
promiennikowy,

sekcyjny

InfoTEC 3025
T

3000x2500 2940x2440 5 400
promiennikowy,

sekcyjny

Ekonomiczna przewaga tremoformowania nad innymi 
technologiami, tj. np. technologią wtrysku, jest mocno 
zauważalna. W tej technologii wykorzystywane są 
zdecydowanie tańsze urządzenia i formy. Dodatkowo 
materiały stosowane w modelach wzorcowych mogą 
być bardzo różne w zależności od zakładanej serii 
wykonywanych gotowych produktów. Tym samym 
technologia ta idealnie nadaje się zarówno do średnio 
nakładowej produkcji, jak i do szybkiego prototypownia. 
Kolejną zaletą jest szeroka gama termoplastycznych 
materiałów, która pozwala odpowiednio dobrać surowiec 
do potrzeb, np. transparentność, kolor, wytrzymałość na 

warunki atmosferyczne, itp. Warto również zauważyć, iż 
tą metodą można wykonywać dużogabarytowe wyroby 
oraz o bardzo małej grubości ścianek.

W reklamie proces termoformowania próżniowego 
wykorzystywane jest m.in. do:

 » produkcji standów reklamowych
 » pylonów
 » znaków identyfikacji przestrzennej
 » kasetonów



Przykładowy proces obróbki

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 Nestingu 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.

InfoTEC PRO Hybrid

Centrum belkowo-nestingowe do
nestingu i wierceń płyty drewnopochodnej

Pole ze stołem
belkowym

Pole ze stołem
do nestingu

Maszyny CNC do produkcji

Stoisk targowych
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Proces obróbki płyty

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

InfoTEC E PLUS | E PLUS +

Centrum obróbcze do
nestingu i wierceń płyty drewnopochodnej

Więcej informacji, nt. maszyn 
otrzymają Państwo od 
przedstawicieli InfoTEC CNC

Maszyny CNC do produkcji

Stoisk targowych





55

www.infotec-cnc.com

Oprogramowanie



InfoTEC CNC - firma wyspecjalizowana w projektowaniu  
i produkcji maszyn sterowanych komputerowo. 

InfoTEC CNC projektuje i buduje maszyny CNC od ponad 
18. lat. Wiedza, doświadczanie oraz know-how w zakresie 
produkcji maszyn sterowanych komputerowo pozwala 
oferować profesjonalne maszyny z zastosowaniem w 
wielu branżach. Produkty dostarczane przez InfoTEC 
CNC przyczyniają się do usprawnienia technologi 

wytwarzania produktów oraz pozytywnie wpływają na 
rentowność przedsiębiorstwa.

Inne przykłady zastosowań

Maszyn CNC InfoTEC

Doświadczenie i know-how 
zdobywane od ponad 19. lat.

Produkcja form

Obróbka aluminiumProdukcja drzwi i okien
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Notatnik
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{Przykłady CNC



InfoTEC CNC
Zasutowo, ul. Krótka 8
62-330 Nekla, Polska

Przemysłowe maszyny CNC

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

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


