
CENTRUM OBRÓBCZE
INFOTEC EVO

Indywidualna konfiguracja
InfoTEC EVO jest to podstawowa wersja centrum obróbczego z 
serii EVOLUTION . Maszyny z tej grupy produktowej kierowane są do 
mniejszych i średnich zakładów stolarskich zajmujących się produkcją 
mebli na wymiar. InfoTEC EVO występuje w dwóch wersjach - korpus 
oraz korpus + stół odbiorczy, które mają wpływ na płynność pracy oraz 
jej wydajność. Dzięki przewidzianym dodatkowych akcesoriom, centrum 
te można indywidualnie doposażyć również pod względem różnych 
technologicznie obróbek. Centrum obróbcze EVO sprawdza się w 
produkcji jednostkowej oraz małoseryjnej z wykorzystaniem cyfrowej 
technologi produkcji mebli. 

MEBLE  ŁAZIENKOWE

MEBLE  SKRZYNIOWE MEBLE  BIUROWE

ZABUDOWA  KOMERCYJNA
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Skontaktuj się z działem techniczno-handlowym,  
aby otrzymać szczegółowe informacje:

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

Model
Pole  

robocze 
[mm]

Skok  
głowicy 
[mm]

   Prędkość  
   [mm/s]/
   [m/min.]

Moc
wrzeciona  

[kW]

Ilość narzędzi
w agregacie

Możliwość 
konfiguracji

InfoTEC 4122
EVO 4100x2200 od 150 1330/80 od 4 do 18 od 5 tak

InfoTEC 3122 
EVO 3100x2200 od 150 1330/80 od 4 do 18 od 5 tak

InfoTEC 2513
EVO 2500x1300 od 150 1330/80 od 4 do 18 od 5 tak
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Z tradycją  
w nowoczesność!
Dzisiejsza „tradycyjna” produkcja mebli 
opiera się na kilku, 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, nutowanie 
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.

Sprawdź  także 
rozwiązanie nfoTEC READY
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MOŻLIWE KONFIGURACJE
WYMIARY  EVO

Proces obróbki z wykorzystaniem manipulatora ręcznego
1. Ułożenie palet z różnymi materiałami w zasięgu 

manipulatora.
2. Załadowanie materiału na pole robocze za pomocą 

manipulatora.
3. Załadowanie pliku wykonawczego do systemu i 

załączenie cyklu.
4. Rozpoczęcie procesu wiercenia - wiertła 

nieprzelotowe, przelotowe, puszkowe
5. Rozkrój płyty z zastosowaniem nestingu na 

poszczególne formatki
6. Zepchnięcie gotowych formatek na stół odbiorczy 

z jednoczesnym czyszczeniem pola roboczego 
(formatki gotowe do okleinowana, bez potrzeby 
wstępnego frezowania)

7. Ponowienie przez operatora punktów 1-3.
8. Operator w trakcie punktów 4-5 zbiera i przekazuje 

formatki do wykańczanie obrzeżem.
9. Rozpoczęcie kolejnych cyklów.
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PRZÓD MASZYNY
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PRZYKŁADOWE
POZOSTAŁE WYMIARY

Skontaktuj się z działem techniczno-handlowym,  
aby otrzymać szczegółowe informacje:

mail: sprzedaz@infotec-cnc.com
tel.:  +48 690 414 450
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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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RAMA I BRAMA MASZYNY 

Wszystkie elementy konstrukcyjne maszyny wykonane są z 
wysokiej jakości stali spawanej elektrycznie. Wszystkie profile 
są żebrowane i  wzmacniane wewnętrznie tak aby 
zagwarantować maksymalną sztywność korpusu. Cała 
konstrukcja ponadto jest obrabiana z jednego zamocowania 
na wielkogabarytowym centrum obróbczym, zapewnia to 
m a k s y m a l n ą  p r e c y z j e  w y k o n a n i a  i  p r a w i d ł o w e 
przygotowanie płaszczyzn pod montaż elementów ruchu 
liniowego. Przed procesem obróbki mechanicznej zarówno 
brama i rama maszyny poddawane są odprężaniu w celu 
redukcji naprężeń powstałych podczas procesu spawania. 

SYSTEMY NAPEDU OSI X, Y i Z 

Prowadnice

 

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, do 
przeniesienia napędu między serwo silnikiem a kołem 
zębatym wykorzystywana jest precyzyjna bezluzowa 
jednostopniowa przekładnia planetarna. Takie rozwiązanie 
zapewnia duże wartości przyśpieszeń i prędkości skrawania. 
Zastosowane listwy jak i koła zębate wykonane są w klasie 
dokładności DIN 6 daje to gwarancje długowieczności tych 
podzespołów oraz wysoką precyzję pozycjonowania.    Napęd 
w osi Z (przesuw pionowy) gdzie szczególną rolę odgrywa 
precyzja pozycjonowania realizowany jest za pomocą śruby 
kulowej z nakrętką z napięciem wstępnym marki BOSCH. 

Silniki napędowe SERVO AC 

InfoTEC stosuje energooszczędne napędy serwo AC w klasie 
sprawności EFF1, kontrolowane przez sterownik cyfrowy. 
Gwarantuje to wysokie prędkości robocze urządzenia przy 
zachowaniu doskonałej jakości obróbki.  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 głowicy skrawającej oraz 
pozostałych narzędzi w tym agregatu wiertarskiego 
przemieszczany jest za pomocą jednego napędu.

Przeniesienie napędu 

Maszyna porusza się we wszystkich osiach po wysokiej klasy 
prowadnicach liniowych marki BOSCH, przy pomocy wózków 
kulkowych ze wstępnym napięciem oraz systemem 
zgarniaczy i uszczelnień które zapewniają dużą szczelność i  
żywotność tych elementów. Wszystkie fazy montażu 
p r z e w i d u j ą  ko n t r o l ę  z g o d n o ś c i  z  w y m a g a n i a m i 
przeprowadzaną wg specjalnych procedur testowych. 
Regulacja wszystkich prowadnic liniowych przeprowadzana 
jest z użyciem poziomicy elektronicznej, dokładność 
pozycjonowania i pracy sprawdzana jest za pomocą urządzeń 
marki RENISHAW. Urządzenie po osiągnieciu gotowości 
zostaje poddane testom praktycznym polegającym na ciągłej 
pracy z wykorzystaniem wszystkich zespołów roboczych i 
elementów konstrukcyjnych. 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA I PNEUMATYCZNA 

 

Szafa sterownicza i okablowanie

Szafa elektryczna i komponenty elektryczna maszyny wykonane są w 
zgodności z normami CEI EN 60204-1 i CEI EN 60439-1. 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. 

Pneumatyka

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

Maszyna wyposażona jest w przenośny pilot zdalnego sterowania z 
mocowaniem magnetycznym, z poziomu panelu operator ma dostęp do 
większości funkcji sterujących jak: stawianie punktu startowego, wykonanie 
jazdy referencyjnej, rozpoczęcie obróbki, przesuwanie osi maszyny w trybie 
ręcznym itp. 

Przenośny pilot sterowania
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ZESPOŁY ROBOCZE 

Przygotowanie elektryczne i pneumatyczne pod montaż agregatów 
wiertarskich

Magazyn narzędzi 10 pozycji (5 stożków narzędziowych w komplecie)

 

Agregat wiertarski 5

 Standardowo maszyna wyposażona jest w 10 pozycyjny magazyn narzędziowy 
oraz 5 stożków narzędziowych w standardzie HSK63F/ISO30. Każdy ze stożków 
posiada tuleje zaciskowa w standardzie ER32 oraz nakrętkę mocującą. 

Czujnik wysokości narzędzia

Dzięki zastosowaniu czujnika osi Z wyeliminowuje się konieczność 
wprowadzania poprawek do pomiarów po każdej wymianie narzędzia (frezu). 
Ponieważ w przypadku wykonywania prac kilkoma frezami podczas jednego 
procesu obróbki materiału, obowiązkowe jest wprowadzenie korekty 
wysokości. Wynika to z faktu, iż narzędzia maja zwykle rożną długość. Stąd 
polecamy montaż czujnika osi Z w celu eliminacji tej czasochłonnej czynności. 

Agregat wiertarski 8 | 8 | 2

Wielofunkcyjny agregat wiertarski montowany obok elektrowrzeciona do 
wierceń wertykalnych oraz horyzontalnych. Posiada również piłkę do 
podcinania. Moc głowicy wiertarskiej 1,7kw. Jednostka sterowana za pomocą 
falownika. Głowica wiertarska posiada niezależnych 8 pozycji do wierceń 
pionowych oraz 8 do wierceń poziomych, w standardowym rozstawie co 
32mm. Dodatkowo wyposażona jest w 2 piłki do podcinania detalu, np. pod 
nutę. Wiercenia mogą odbywać się pojedynczo, jak również symultanicznie. 

Agregat wiertarski liniowy montowany obok elektrowrzeciona do wierceń 
wertykalnych. Moc głowicy wiertarskiej 1,5kW. Jednostka sterowana za 
pomocą falownika. Miejsce na niezależnych 5 narzędzi wiertarskich w układzie 
liniowym, w standardowym rozstawie co 32mm. Możliwość wierceń 
pojedynczych jak i wielokrotnych. Zastosowanie głowicy wiercącej skraca czas 
procesu produkcji oraz ma wpływ na wydłużenie żywotności elektrowrzeciona, 
po przez przeniesienie operacji wiercenia na dodatkową jednostkę obróbczą.

Przygotowanie pneumatyczne, elektryczne i mechaniczne  pod montaż 
agregatów wiertarskich jest niezbędne do zainstalowania  na frezarce 
wszystkich głowic wiercących typu T5,T9, TFC 8|8|2,  TFC 12|8|2.
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 •  Praca w zakresie od 1 000 do 24 000 obr./min.

 •  System chłodzenia powietrzem

Przemysłowe elektrowrzeciono renomowanego producenta, firmy HITECO, o 
mocy 8,5 kW (S1) z mocowaniem na stożki w standardzie HSK 63F. 
Elektrowrzeciono frezarskie chłodzone powietrzem, zbudowane na łożyskach 
ceramicznych. Zakres pracy jednostki od 1 000 do 24 000 obr./min. Wrzeciono 
przystosowane do automatycznej wymiany narzędzi, co znacznie wpływa na 
skrócenie czasu obróbki detali przez eliminację przestojów związanych z 
ręcznym przezbrojeniem maszyny. Dodatkowo w standardzie magazyn 
liniowy na 5 narzędzi, czujnik pomiaru długości narzędzia oraz stożki i zestaw 
narzędzi startowych.

 • Standard HSK 63F – podwójna płaszczyzna mocowania stożka    
gwarantuje stabilne mocowanie

 •  Sterowanie falownikiem, płynne sterowanie zakresem obrotowym

 •  Moc (S1) 8,5 kW

Elektrowrzeciono HITECO 8,5 kW | HSK 63F 

 •  Zbudowane na łożyskach ceramicznych 

 •  Nadmuch sprężonego powietrza podczas wymiany narzędzia

OPROGRAMOWANIE

Kontroler INFOCAM PRO
Kontroler INFOCAM PRO to zaawansowany sterowany za pomocą protokołu 
sieciowego sterownik przemysłowy, który dzięki wykorzystaniu najnowszych 
technologii z zakresu kontroli maszyn CNC gwarantuje dużą szybkość pracy 
maszyny, stabilną i bezproblemową pracę podczas użytkowania urządzenia. 

 (licencja na wspólnym kluczu sprzętowym przy maszynie) 

Program sterujący i edytor graficzny  TPA CAD CAM 
Maszyna  wyposażona jest w innowacyjny system sterowania oraz edytor 
graficzny TPA CAD/CAM  . Jest to zaawansowany technologicznie lecz  łatwy w 
użyciu system sterowania z parametryzacją elementów. 
 
Program pozwala na zaprojektowanie formatek oraz wykonanie wszystkich 
operacji technologicznych typu wiercenie, wybieranie kieszeni, frezowanie. 

Nesting prostoliniowy

 (licencja na wspólnym kluczu sprzętowym przy maszynie)

Nesting prostoliniowy, inaczej optymalizacja obróbki i rozmieszczenia 
elementów o regularnych kształtach na zadanym materiale. Zastosowanie 
mocnego algorytmu nestingu pozwala na wydajniejsze zagospodarowanie 
materiału, tym samym ograniczając powstawanie odpadów produkcyjny. 
Nesting prostoliniowy odbywa się automatycznie, poprzez dodanie wybranych 
elementów do rozkroju oraz wskazanie rozmiaru materiału do analizy 
komputerowej. Algorytmy uwzględniają zarówno najefektywniejsze 
rozłożenie elementów, jak również obliczają najefektywniejszy proces (sposób) 
obróbki (przejazdy pomiędzy elementami, kolejnością obrabianych 
elementów, itp.) 

TpaCAD Professional Office
Dodatkowa licencja do biura dla edytora TPA CAD/CAM. 
 (licencja na osobnym kluczu sprzętowym do biura bez modułów nestingu)
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STÓŁ ROBOCZY WRAZ Z OSPRZĘTEM 
System automatycznego spychania detali + 2 kołki bazujące krótkie
Na system automatycznego spychania detali składają się takie elementy jak: 
ramię spychające, bazy boczne oraz system centralnego sprzątania stołu. 
Ramię spychające umożliwia pozycjonowanie materiału w osi Y oraz szybkie 
zepchniecie gotowych detali na pole odbiorcze. Bazy boczne (aktywowane 
cyfrowo i pneumatycznie) pozycjonują materiał w osi Y. Dodatkowo 
pojedyncze formatki mogą być pozycjonowane w osi X za pomocą dwóch 
pneumatycznych pinów. Proces spychania połączony jest z procesem 
czyszczenia pola roboczego za pomocą centralnego systemy sprzątania. 
Zastosowanie systemu w maszynie CNC zdecydowanie wpływa na 
efektywność procesu produkcji oraz zmniejsza zapylenie w całym zakładzie.

Przyssawki do mocowania materiału 4 sztuki
Przyssawki do mocowania materiału montowane są na polu rastrowym 
poszerzając możliwości obróbcze centrum CNC. Umożliwiają m.in. wiercenia 
boczne elementów meblowych, po przez podniesienie formatki powyżej 
skrajnego dolnego położenia agregatu, czy to głowicy wiertarskiej czy 
agregatu kątowego. W przypadku zastosowania agregatu kątowego 
dodatkowo należy zainstalować aktywną oś C (4 oś), która znacznie poszerza 
zakres obróbczy maszyny. 

Podłączenie dodatkowej pompy próżniowej zwiększa siłę mocowania 
elementów na stole maszyny oraz daje pewność wykonania poprawnie 
obróbki nawet przy wysokim zagęszczeniu formatek.

Poszerzenie osi X (bramy maszyny) wymagane jest do instalacji dodatkowych 
akcesoriów do maszyny jak : agregaty wiertarskie, noże oscylacyjne itp. 
Poszerzenie umożliwia zwiększenie zakresu ruchu maszyny, dzięki czemu 
każde z zainstalowanych akcesoriów może dokonywać obróbki w pełnym 
obszarze stołu urządzenia. Poszerzenie osi X jest również dobrym 
rozwiązaniem dla klientów, którzy myślą o przyszłej rozbudowie maszyny o 
dodatkowe akcesoria. 

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. Stół 
podzielony jest na 6 sekcji sterowane elektrozaworami, w każdej sekcji 
znajduje się szereg otworów głównych do których poprzez system rur i 
zaworów z pomp próżniowych doprowadzane jest podciśnienie. Otwory 
główne wyposażone są także w demontowane zaślepki, dzięki którym łatwo 
jest przystosować stół do różnych formatów mocowanych materiałów.

Dodatkowa pompa BECKER 250m3

Stół odbiorczy  pozwala na automatyczny odbiór urobku  ze stołu który 
spychany jest przez ramie czyszcząco - zgarniające. Stół odbiorczy pozwala na 
przyjęcie materiału o formacie 2800x2070mm. Celem tego rozwiązania jest 
maksymalne przyspieszenie cyklu obróbczego – wymaga  zakupu systemu 
spychania elementów.

Poszerzenie osi X

Stół  odbiorczy na gotowe  elementy

Stół próżniowy 6 - sekcyjny | z pompą BECKER 250m3 
Stół podciśnieniowy zasilany jest pompą marki BECKER o wydajności łącznej 
250m3 (1x250m3), która posiada silnik o mocy 5,5kW* (* do maszyn o polu 
roboczym o powierzchni 6m2 lub większym rekomendujemy zakup drugiej 
pompy próżniowej o wydajności 250m3 – koszt 22000 zł netto)  

InfoTEC CNC | InfoTEC EVO 



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.

SYSTEM BAZOWANIA ELEMENTÓW 

 *w zależności od wersji

 

4 dodatkowe  bazy mechaniczne - długie

4 dodatkowe kołki bazujące  zwiększają  możliwości bazowania elementów na 
stole maszyny. Kołki mogą być umiejscowione w prawym lub lewym górnym 
narożniku pola roboczego patrząc od przodu maszyny. 

Standardowo maszyna posiada zestaw 6 kołków bazujących (6 sztuk)*, 
aktywowanych pneumatycznie. Bazy mechaniczne zintegrowane ze stołem 
maszyny umożliwiają szybkie i powtarzalne umieszczenie obrabianych 
materiałów na stole urządzenia. Aktywowane cyfrowo i pneumatycznie 
wysuwane stalowe kołki są niezawodną metodą prostopadłego umieszczenia 
materiałów. Zapewniają precyzyjne i powtarzalne pozycjonowanie. Elementy 
pozycjonujące wykonane zostały z najwyższej jakości stali i przygotowane są, 
by wytrzymać trudy związane z długa eksploatacją. 

InfoTEC CNC | InfoTEC EVO 



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?

InfoTEC CNC | InfoTEC READY
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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

InfoTEC CNC | InfoTEC READY
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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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