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Medale przyznane marce InfoTEC

Złoty medal na MTP EURO-REKLAMA 2003 Ploter Frezujący InfoTEC 1512 F
Złoty medal na MTP EURO-REKLAMA 2004 Termoformierka InfoTEC 1005 T
Złoty medal na MTP EURO-REKLAMA 2005 oprogramowanie InfoTEC Engrave Designer
Złoty medal na MTP EURO-REKLAMA 2007 Frezarka InfoTEC 3020 F
Złoty medal na MTP EURO-REKLAMA 2011 Frezarka InfoTEC 3020 PRO
Złoty medal na Targach Reklamy REMADAYS 2012 Frezarka InfoTEC 3121 PRO
Złoty medal na MTP DREMA 2012 Centrum Frezarskie InfoTEC 3121 PRO
Srebrny medal na Targach Reklamy REMADAYS 2014 Ploter Tnąco-Frezujący InfoTEC 3121 Energy
Złoty medal na MTP DREMA 2014 Centrum Frezarskie InfoTEC 3121 PRO PLUS

O nas

InfoTEC CNC

Marka InfoTEC zajmuje mocną pozycję wśród producentów przemysłowych maszyn CNC już od lat 90.. Jest polskim 
producentem specjalizującym się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych technicznie urządzeń CNC do ob-
róbki wszelkiego rodzaju materiałów, tj. drewno oraz drewnopodobne surowce typu MDF, różnego rodzaju tworzywa 
sztuczne i kompozyty, metale miękkie oraz materiały ekologiczne np. tektura, filc, skóra.

Polski producent, mocny partner

Otwieramy się na Twoje oczekiwania
Ponadto InfoTEC CNC w swojej ofercie posiada również systemy maszyn specjalnego przeznaczenia, dopasowywa-
ne do indywidualnego procesu technologicznego klienta. Budując tego typu urządzenia, InfoTEC korzysta z doświad-
czenia w produkcji blisko 1000 maszyn, wykorzystując przy tym sprawdzone i zarazem innowacyjne koncepcje.

Wierzymy, że wszyscy zasługują na sukces w biznesie

InfoTEC CNC jest idealnym partnerem dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, wpierając ich w rozwoju speł-
niając ich oczekiwania, tj.:

Najważniejsze jest zaufanie
Kompleksowe podejście, wieloletnie doświadczenie, liczne nagrody oraz uznanie tysiąca klientów świadczą o tym, 
iż InfoTEC CNC jest wiarygodnym kontrahentem w biznesie, z którym warto współpracować, by pomnażać własny 
kapitał.

“Z całym przekonaniem polecamy firmę InfoTEC jako 
godnego partnera biznesowego spełniającego najwyższe standardy.”   

Piotr Waligóra
PozMetal Sp. z o.o.

iFrame

Z tradycją w nowoczesność
Silna pozycja InfoTEC CNC na rodzimym rynku sprawiła, iż zdecydowano się na dalszy dynamiczny rozwój i umoc-
nienie marki na zagranicznych arenach. W tym celu stworzono dużą grupę międzynarodowych dystrybutorów, którzy 
sukcesywnie promują makrę oraz dostarczają polskie rozwiązania dla klientów z wielu krajów, m.in. w Szwecji, Niem-
czech, Anglii, USA i wielu innych. dostarczamy maszyny wyróżniające się najwyższą jakością i ekonomiką użytkowania,

oferujemy różną gamę produktów dopasowanych do oczekiwań klienta,
konfigurujemy urządzenia do zindywidualizowanych potrzeb klienta,
doradzamy w sprawach technicznych, finansowych i logistycznych, 
gwarantujemy pełne wsparcie posprzedażowe - szkoleniowe, gwarancyjne, serwisowe.
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InfoTEC CNC w elastyczny, etyczny i rzetelny sposób pomaga wszystkim swoim Partnerom Biznesowym osiągać suk-
ces rynkowy, projektując, wykonując i dostarczając zaawansowane urządzenia CNC w korzystnej cenie, w stosunku 
do ich wysokiej jakości i ekonomiczności. 

Silne, konkurencyjnie przedsiębiorstwo gwarancją rozwoju

Partnerstwo. Rozwój. Zaufanie. 
Celem InfoTEC jest utrzymanie i wzmacnianie pozycji lidera innowacji na krajowym rynku maszyn/producentów 
urządzeń CNC oraz ekspansja na rynki zagranicze. Dzięki naszej działalności przyczyniamy się do pomnażania kapi-
tału naszych klientów oraz rozwijamy know-how polskiej myśli technologicznej. 

InfoTEC CNC

Misja i Cel

Innowacyjność w działaniu
Przykładem innowacyjności w działaniu jest ploter tnąco-frezujący InfoTEC CNC 3121E HoneyComb oraz Centrum 
Frezarskie 3121 PRO PLUS wyróżnione prestiżowym Złotym Medalem 2014 za innowacyjność na Międzynarodowych 
Targach Poznańskich. 

Ogólna charakterystyka

Przemysłowe Maszyny CNC
„PASJA DAJE PROFESJONALIZM, PROFESJONALIZM DAJE JAKOŚĆ, 
A PROFESJONALIZM NIGDY NIE JEST DZIEŁEM PRZYPADKU.”

JACEK WALKIEWICZ

Najważniejszym kryterium, jakim kieruje się InfoTEC CNC przy budowie maszyn, jest dążenie do pełnej satysfakcji 
oraz zadowolenia klientów. Przez wiele lat funkcjonowania InfoTEC wyrobił sobie silną markę, którą cechuje rzetel-
ność i profesjonalizm. Potwierdzają to kontrahenci, którzy w pełni zaufali produktom InfoTEC. 

Satysfakcja i zaufanie

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

Osiągnęliśmy tą opinie poprzez ciężką, systematyczną pracę oraz za sprawą takich part-
nerów 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. o swojej firmie i współpracy z InfoTEC

INFOTEC 3121 
PRO PLUS

INFOTEC 2015 
F 

InfoTEC 2015 
F 

wdrożone w proces produk-
cji klienta jako maszyna do 
ostatecznego wykańczania 
produktu.
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InfoTEC CNC w swojej ofercie posiada różną gamę serii maszyn – od ekonomicznych po przemysłowe. Znajdują one 
szerokie zastosowanie w wielu branżach, a ich zadaniem jest sprostać wszelkim wymaganiom produkcyjnym. 
.

CNC Klasy Premium

Ekonomiczne plotery frezujące, seria F
Przemysłowe plotery frezujące, seria Energy
Centra Frezarskie, seria Professional
Cuttery do tekstyliów i skóry, seria C
Precyzyjne Grawerki, seria S i SQ
5. osiowe maszyny CNC, seria 5AXIS
Przemysłowe Termoformierki, seria T
Plotery laserowe, seria LS
Drukarki 3D, seria 3D
Maszyny specjalnego przeznaczenia, seria Special

Główne serie maszyn InfoTEC CNC:

Wybrane serie obrabiają takie materiały jak:

tworzywa sztuczne – PCV, poliwęglan, polipropylen,
kompozyty – Dibond, kevlar, płyta, Solid Surface,
tekstylia – skóra, filc,
metale miękkie – aluminium, miedź,
drewno – wszystkie gatunki drewna litego,
drewnopodobne surowce – MDF, sklejka, płyta wiórowa,
tektura – falista, lita, plaster miodu (x-board),
różnego rodzaju pianki - foam-x, kappa, Gator Foam,
materiały do wytwarzania form – PS-HI, ABS, PE-HD,
i wiele innych.

Ogólna charakterystyka

Technologia sukcesu

InfoTEC CNC projektuje, buduje i dostarcza maszyny z przemysłową technologią obróbki materiału, opierającą się na 
nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązaniach. Głównymi kryteriami doboru parametrów podzespołów jest precyzja, 
wydajność i energooszczędność pracy maszyny. A za tym idzie zwiększenie produktywności i zmniejszenie kosztów 
produkcji. 

Gwarancją najwyższej klasy technologii użytej w urządzeniach InfoTEC jest polska myśl techniczna, tworzona przez 
polskich specjalistów oraz ponad 15. letnie doświadczenie w projektowaniu, budowaniu i wdrążeniach maszyn ste-
rowanych numerycznie. 

Polska Gwarancja

Optymalne wykorzystanie maszyn w procesach:

frezowania – w tym 2D i 3D,
wiercenia,
grawerowania,
rozkrawania materiału,
cięcia różnymi metodami i narzędziami
bigowania,
nacinania,
znakowania,
optymalizacji rozkroju materiału – Nesting,
termoformowania,
drukowania 3D.

Projektowanie i kontrola jakości
InfoTEC CNC do projektowania swoich maszyn obróbczych 
wykorzystuje najnowsze technologie modelowania CAD 
3D. Każdy element urządzenia przed wdrożeniem produk-
cyjnym 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 pra-
cy. 

Wszystkie fazy montażu przewidują kontrolę zgodności z wymaganiami 
przeprowadzanymi wg specjalnych procedur testowych. Regulacja wszyst-
kich prowadnic liniowych realizowana jest z użyciem poziomicy elektron-
icznej, a dokładność pozycjonowania i pracy sprawdzana jest za pomocą 
urządzeń marki RENISHAW. Urządzenie po osiągnięciu gotowości zostaje 
poddane testom praktycznym polegającym na ciągłej pracy z wykorzysta-
niem wszystkich zespołów roboczych i elementów konstrukcyjnych. 

INFOTEC 3121 
PRO 

InfoTEC 3121 
PRO 

zinstalowane w firmie zajmu-
jącą się obróbką pełnofor-
matowych arkuszy tworzyw 
stucznych.

Nowy znak marki InfoTEC CNC:
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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. Ponadto, cała konstrukcja jest 
obrabiana z jednego zamocowania na wielkogabarytowym cen-
trum obróbczym. Zapewnia to maksymalną precyzje wykonania 
i prawidłowe 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.

Łoże maszyny - stabilność i pewność pracy

Mechanika 3D zestawiona jest na napędach liniowych opartych 
o prowadnice i wózki kulkowe firmy BOSCH Rexroth Star oraz 
listwy zębate szlifowane o uzębieniu skośnym firmy Atlanta. Zas-
tosowane listwy jak i koła zębate wykonane są  w klasie dokład-
ności DIN 6, co gwarantuje wysoką precyzje pozycjonowania. 
Takie zestawienie przenoszenia napędów oprócz dokładności, 
daje pewność długotrwałego użytkowania. 

Mechanika 3D – idealna precyzja obróbki

InfoTEC CNC 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 - dynamika skrawania

InfoTEC CNC seryjnie wyposaża swoje urządzenia w elektrowrzeciono marki  HITECO o mocy od 2 do 20 kW, chłod-
zone powietrzem. Wrzeciona zbudowane są z wykorzystaniem łożysk ceramicznych i pracują w zakresie  od 1 000 do 
40 000obr/min.

Wrzeciono - przemysłowe zastosowanie

Zastosowane technologie obróbki materiału, tj.: wysoko wydajne wrzeciono sterowane falownikiem, energooszczędne 
napędy w klasie sprawności EFF1 oraz pompy próżniowe o niskim poborze prądu przyczyniają się do niskich wydat-
ków eksploatacyjnych. 

Kolejnym faktem stanowiącym o korzyściach finansowych użycia maszyn InfoTEC CNC w procesie produkcji, jest to, 
iż możemy wykonywać wiele czynności – m.in. frezować, grawerować, wiercić, ciąć na jednym stanowisku pracy, Daje 
to wymierne korzyści w postaci racjonalizacji zatrudnienia, automatyzacji procesu produkcji oraz możliwości zasto-
sowania algorytmu Nestingu (automatyczna optymalizacja obróbki, poprzez rozłożenie w najefektywniejszy sposób 
elementów na arkuszu materiału, niwelując do minimum powstawanie odpadów).

Wymierne ekonomiczne korzyści

Mocne zalerzności

Technologia i biznes

Połączenie wysokiej klasy podzespołów i monolitycznej stalowej ramy z doświadczeniem oraz wiedzą InfoTEC CNC 
daje nam pewność maksymalizacji zainwestowanego kapitału oraz bezpieczeństwo długoletniego użytkowania.

Maksymalizacja kapitału i długoletnie użytkowanie

Targi
Drema 2014

Tam gdzie biznes 
łączy się z praktyką.

“Zakupiona w firmie InfoTEC obrabiarka CNC sprawd-
za się znakomicie przy wszelkich obróbkach materiału,    
dając pożądany jakościowo produkt.”

Mariusz Mikołajczak
Kierownik produkcji
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InfoTEC CNC wierzy w sukces swoich klientów, stąd też wspiera ich na drodze rozwoju i zapewnia kompleksową 
opiekę przez cały okres sprzedaży i użytkowania maszyny. Takie podejście zapewnia klientom czas, by mogli budować 
silne, konkurencyjne przedsiębiorstwo odnoszące sukcesy.

Konsulting finansowy

InfoTEC wierzy

w sukces Klientów

InfoTEC CNC współpracuje z wieloma instytucjami finansowymi oraz firmami obsługującymi dotacje, m.in. z UE lub 
ZUS. Dzięki temu ma możliwość zaproponowania rozwiązań, które są indywidualnie dopasowane i najkorzystniejsze 
dla klienta.

Doradztwo
Doświadczenie InfoTEC CNC zebrane ze współpracy i wdrożeń systemów CNC wśród kilkuset klientów, pozwala na 
świadczenie indywidualnego i profesjonalnego wsparcia techniczno-konfiguracyjnego. Dzięki temu cały proces wybo-
ru maszyny spełniającej oczekiwania klienta przebiega płynnie i bezproblemowo.

Wsparcie techniczne
InfoTEC służy klientom również  poprzez doradztwo techniczne oraz dobór odpowiednich narzędzi do obróbki mate-
riału przez cały okres użytkowania maszyny. Pełne wsparcie z tego zakresu sprawia, iż klient koncentruje się wyłącznie 
na rzeczach dla niego ważnych i nie traci czasu na poszukiwaniu informacji.

Szkolenie praktyczne
Szkolenia prowadzone przez InfoTEC CNC składają się z części teorytycznej i praktycznej. Są efektywne i na                  
najwyższym poziomie. Kurs z umijętności operowania maszyną są zapewniane dla każdeg klienta. 

Serwis zdalny i mobilny
Od ponad 15. lat InfoTEC zapewnia serwis gwarancyjny i po gwarancyjny, aby zagwarantować klientom maksymalną 
produktywność maszyny i ograniczyć ewentualne przestoje do minimum.

W przypadkach pilnych InfoTEC CNC posiada darmowy – w całym okresie użytkowania obrabiarki, zdalny serwis. 
Jest to szybka i skuteczna usługa, która pozwala na błyskawiczną diagnozę i rozwiązanie problemu. Dzięki tej usłudze 
ponad 80% zgłoszeń rozwiązywanych jest w momencie zgłoszenia.

Akcesoria usprawniające produkcję

Wysoka produktywność
InfoTEC CNC spełniając indywidualne potrzeby klientów, oferuje różnorodne akcesoria, które przyspieszają i ułatwi-
ają cały proces produkcji oraz pozwalają dopasować maszynę do konkretnej technologii wytwarzania produktu przez 
klienta.

Zastosowanie najnowszych narzędzi daje również możliwość wykonania praktycznie wszystkich skomplikowanych 
projektów na jednej maszynie. Pozwala to na zastąpienie większości tradycyjnych urządzeń jednym, kompletnym 
rozwiązaniem, które spełni rosnące wymagania każdej branży.

Dostępne akcesoria*:

agregaty kątowe sterowne numerycznie
agregat wiertarski 9 pozycyjny
nóż oscylacyjny
system video pozycjonowania
kołki bazujące
maty zabezpieczające
mgła olejowa
system czytania kodów kreskowych
system odciągu trocin
oś obrotowa
system czyszczenia stołu
autoatyczna wymiana narzędzia
system bigujący
podajnik materiału z roli
system naklejania kodów kreskowych

czujnik wysokości materiału
sonda pomiaru krzywizny materiału
ATC
dodatkowy panel dla operatora
stół podawczy materiału
stół odbiorczy na gotowe elementy
system wyświetlania rozkroju gotowchy 
elementów
aktywny nóż tarczowy
aktywny nóż wleczony
nóż do cięcia pod kątem 45o

aktywny bigownik
nóż wleczony do cięcia ciękiej foli
czujnik wysokości narzędzia

*Dostępność uzależniona jest od serii maszyn

Więcej infofmacji u doradców techniczno-handlowcyh lub na stronie www:
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Ekonomiczne plotery frezujące

Seria F
MODEL INFOTEC 1210 

F
INFOTEC 1512 

F
INFOTEC 2015 

F

Pole robocze [mm] 1200x1000 1500x1200 2000x1500

Skok głowicy [mm] 200 200 200

Prędkość [mm/sek.]/[m/min] 150/9 150/9 150/9

Wrzeciono:
HiTECO od 2 do 4 kW 

0-24000 obr./min.

HiTECO od 2 do 4 kW

0-24000 obr./min.

HiTECO od 2 do 4 kW

0-24000 obr./min.

Waga [kg] min. 450 550 650

Wielkość Ca [mm] 1800x1400x1500 2100x1600x1500 2600x2200x1500

Ekonomiczna seria F  uważana jest za minimalny standard wśród rzemieślników i w małych przedsiębiorstwach. 
Spełnia ona oczekiwania użytkowników swą wysoką jakością obróbki i długoletnią, bezawaryjną eksploatacją. Seria F 
stanowi alternatywę dla przemysłowych i profesjonalnych serii Energy i Professional.

Cechą charakterystyczną tej rodziny ploterów jest niewielkich rozmiarów kon-
strukcja o dużej sztywności. Dzięki połączeniu wysokiej klasy podzespołów 
oraz przemysłowego wrzeciona daje w pełni przemysłową frezarkę w 
przystępnej cenie.

Stalowa monolityczna rama
Wysoka sztywność łoża maszyny przy kompaktowych rozmiarach
Mechanika 3D oparta na listwach i wózkach kulkowych Bosch Rexroth 
Przemysłowe wrzeciono
Cyfrowe serwonapędy
Gwarancja długoletniej poprawności geometrycznej
Wsparcie serwisowe i techniczne
Przystępna cena
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Przemysłowe plotery frezujące

Seria Energy
Seria przemysłowych ploterów frezujących Energy została optymalnie skonfigurowana dla mniejszych zakładów sto-
larskich oraz agencji reklamowych. Dobór odpowiednich parametrów przez konstruktorów, tj. solidna monolityczna 
rama, dużej mocy wrzeciono oraz mocne cyfrowe serwonapędy, gwarantują wysoką wydajność pracy oraz idealną 
precyzję obróbki materiału.

Dostępność różnych rozmiarów maszyn sprawia, iż każdy klient znajdzie odpowiednią obrabiarkę do przestrze-
ni produkcyjnej oraz do swoich potrzeb. Najbardziej optymalnym rozmiarem stołu roboczego - wśród standar-
dowych, jest pole robocze o wymiarach 3100x2100mm. Daje ono możliwość pracy z całym arkuszem materiału (MDF 
2800mm/2070mm; Plexi, PCV 3050x2050mm) bez konieczności wykonywania dodatkowej pracy w postaci forma-
towania płyty.

Seria Energy stanowi doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które poszukują kompromisu pomiędzy ekonomic-
znymi ploterami frezującymi seri F a cenrtami frezarskimi serii Professional. Czyli firm, które potrzebują połączenia 
przystępnej ceny z efektywnie dopasowaną produktywnością przemysłowego plotera frezarskiego.

Idealna dla mniejszych zakładów stolarskich i agencji reklamowych
Stabilne łoże maszyny
Duża precyzja i wydajność obróbki
Różne wielkości stołów roboczych
Możliwość indywidualnej optymalizacji akcesoriów
Prosta i intuicyjna obsługa 

MODEL INFOTEC 2015 
ENERGY

INFOTEC 2513 
ENERGY

INFOTEC 3121 
ENERGY

INFOTEC 4021 
ENERGY

Pole robocze [mm] 2000x1500 2500x1500 3100x2100 4000x2100

Skok głowicy [mm] 200 200 200 200

Prędkość [mm/sek.]/[m/min] 300/18 300/18 300/18 300/18

Wrzeciono:
HiTECO od 4 do 8 kW

0-24000 obr./min.

HiTECO od 4 do 8 kW

0-24000 obr./min.

HiTECO od 4 do 8 kW

0-24000 obr./min.

HiTECO od 4 do 8 kW

0-24000 obr./min.

Waga min. [kg] 1300 1400 1600 2100

Wielkość Ca [mm] 3015x1880x2200 3512x1780x2200 4112x2580x2200 5000x2580x2200
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Centra frezujące

Seria Professional
Centra Frezujące z serii Professional zostatały zaprojektowane z myślą o wymagających klientach, którzy potrzebują 
bardzo wysokiej wydajności maszyn i doskonałej obróbki materiału. Zestawienie wzmocnionego łoża obrabiarki z 
wrzecionem dużej mocy i silnymi serwonapędami, gwarantuje duże prędkości podczas pracy przy jednoczesnym 
zachowaniu precyzyjnej obróbki materiału.  

Głównym przeznaczeniem serii Professional jest najcięższa praca z najtwardszymi materiałami, dlatego jest na-
jczęściej wybierana przez firmy, które pracują na takich materiałach jak: drewno lite i surowce drewnopochodne, alu-
minium, czy dużej grubości tworzywa sztuczne. Centra te znajdują również zastosowanie w przedsiębiorstwach, gdzie 
bardzo istotna jest wysoka produktywność. 

Dzięki dodatkowemu użebrownieniu ramy oraz zastosowaniu mocnych podzespołów jest to seria najbardziej uniwer-
laslna pod względem  dostosowania do indywidualnych potrzeb technologicznych klienta. InfoTEC CNC przewiduje 
do niej największą liczbę dodatkowych akcesoriów. 

MODEL INFOTEC 2016 
PRO

INFOTEC 2513 
PRO

INFOTEC 3121  
PRO

INFOTEC 4021 
PRO

Pole robocze [mm] 2000x1600 2500x1300 3100x2100 4000x2100

Skok głowicy [mm] 200 200 200 200

Prędkość [mm/sek.]/[m/min] 500/30 500/30 500/30 500/30

Wrzeciono:
HiTECO od 4 do 20 kW

0-24000 obr./min.

HiTECO od 4 do 20 kW

0-24000 obr./min.

HiTECO od 4 do 20 kW

0-24000 obr./min.

HiTECO od 4 do 20 kW

0-24000 obr./min.

Waga min. [kg] 1550 1950 2550 3350

Wielkość Ca [mm] 3280x2350x2500 3880x2150x2500 4280x2950x2500 5180x2950x2500

System operacyjny PC based control PC based control PC based control PC based control

Wzmocniona monolityczna rama
Pokaźne prędkości posuwów
Wysoka precyzja obróbki
Dużej mocy przemysłowe wrzeciono
Silne cyfrowe serwonapędy
Wysoka optymalizacja akcesoriów
Dwa programy z wydajnym algorytmami
Pulpit sterujący wraz z ręcznym Multi_Jog’em dla operatora
Różne rozmiary stołów roboczych
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Seria Professional PLUS

Centrum obróbcze 3121
InfoTEC CNC wykorzystując bogatą wiedzę i doświadczenie oraz realizując misję o wspieraniu klientów w ich 
konkurencyjności na rynkach światowych, opracował automatyczne centrum bramowe do nestingu/optymalizacji. Jest 
to w pełni automatyczny i kompletny system do rozkroju, frezowania oraz wiercenia materiałów drewnopochodnych. 

Dzięki zastosowaniu przemysłowych technologii oraz dodatkowo wzmocnionej ramie osiągnięto bardzo wysoką pro-
duktywność, pozwalającą na rozkrój 100 płyt w pełnym formacie (2800x2070mm) przez jedną osobę podczas jed-
nej zmiany. Tak wysoka wydajność i całkowita automatyzacja przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie kosztów 
produkcji poprzez racjonalne zarządzanie energią – brak konieczności używania wielu maszyn, np. do wstępnego 
formatowania, oraz zrównoważone zatrudnienie.  Zastosowanie nestingu/optymalizacji, 3121 PRO PLUS dostarcza 
kolejny korzystny aspekt ekonomiczny. Jest nim efektywne zarządzanie odpadami. Wysoce wydajny algorytm nest-
ningu pozwala na automatyczną optymalizację obróbki, poprzez najefektywniejsze rozłożenie elementów na arkuszu 
materiału, tym samym niwelując do minimum powstawanie odpadów.

MODEL Pole robocze  [mm] Skok głowicy [mm]
Prędkość 

[mm/sek.]/[m/min]
Wrzeciono: Waga min. [kg] Wielkość Ca. [mm]

INFOTEC 3121 

PRO PLUS
3100x2100 100 700/42

HiTECO od 8 do 20 kW

0-24000 obr./min
3250 12400x3500x2500

Automatyczny za- rozładunek dwóch płyt jednocześnie – proces ten trwa rekordowe 2 min
Rozkrój 100. płyt przez jednego operatora w ciągu jednej zmiany 
Prędkość cięcia dwóch płyt z jednego mocowania: 400mm/s (24m/min)
Przejazdy swobodne osi XY: 700mm/s (42m/min.)
Pole robocze (3100x2100mm) na pełny wymiar płyty (2800x2070mm)
9. pozycyjny agregat wiertarski
10. pozycyjny  zasobnik na narzędzia
Pulpit sterujący + oprogramowanie z wysokowydajnym algorytmem

Jesteśmy dumni, iż InfoTEC 3121 PRO PLUS zostało docenione przez 
specjalistów z branży i wyróżnione prestiżową nagrodą – Złoty Medal 
MTP, podczas targów Drema 2014 za wysoką  jakość i innowacyjność.
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Seria Professional PLUS

Centrum obróbcze 4021
Przemysłowe centrum obróbcze 4021 PRO PLUS należy do półautomatycznych systemów frezarskich przeznaczon-
ych do całościowej obróbki materiałów z drewna i surowców drewnopochodnych. W obrabiarce zastosowano dwa 
różne pola robocze – rastrowe i konsolowe, odpowiednio o wymiarach 3100x2100mm i 1000x2100mm. Na stole ras-
trowym (próżniowym) wykorzystujemy nesting do rozkroju płyty oraz w razie potrzeby poddajemy ją dalszej obróbce 
– frezowaniu i rozwierceniu. W kolejnym kroku używamy  stołu konsolowego z 4. niezależnymi belkami, które pewnie 
mocują wstępnie przygotowany materiał na stole próżniowym.  Na tym etapie korzystamy z agregatów kątowych do 
dalszej produkcji, np. frezowanie pod zamki, zawiasy; frezowanie nut i wiele innych czynności.

Połączenie dwóch rodzajów centrów obróbczych w jeden kompletny system stanowi doskonałe rozwiązanie dla 
zakładów o szerokim spektrum produkcji. Takie zestawienie daje również wymierne korzyści ekonomiczne, gdyż jed-
na maszyna wykonuje wiele czynności, a jej obsługą może zajmować się tylko jeden pracownik.

MODEL Pole robocze  [mm] Skok głowicy [mm]
Prędkość 

[mm/sek.]/[m/min]
Wrzeciono: Waga min. [kg] Wielkość Ca. [mm]

INFOTEC 4021

PRO PLUS
4000x2100 100 500/30

HiTECO od 8 do 20 kW

0-24000 obr./min
3250 6280x2950x2500

Dwa stoły robocze: rastrowy  (3100x2100mm) i konsolowy (1000x2100mm)
Sekcyjny stół próżniowy
Wysokie prędkości obróbki
4 niezależne belki z przyssawkami oraz bazami mechanicznymi
Technologia optymalizacji obróbki materiału – nesting
Duże spektrum produkcyjne
System automatycznej wymiany narzędzi – 9. pozycyjny
Pulpit sterujący z wysoko wydajnym oprogramowaniem

Centra obróbcze z serii Professional PLUS znacząco podnoszą standardy pracy w branży stolarskiej,  dlatego jesteśmy pewni, 
że w bliskiej przyszłości będą one stanowić kluczowe wyposażenie parku maszyn wielu firm. Potwierdzeniem tego jest ogromne 
zainteresowanie wśród klientów oraz zamówienia na tę konkretną serię.
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Profesjonalne plotery tnące/cutter

Seria C
InfoTEC CNC widząc rosnące wymagania rynku przemysłu tekstylnego i meblarskiego, zaprojektował wysokowyda-
jny system do rozkroju takich materiałów jak: skóra, guma, karton, tekstylia, folie i wiele innych.

Seria C osiąga swoją wysoką wydajność poprzez zastosowanie automatycznego systemu podawczo-odbiorczego. 
Składa się on ze stołów – podawczego i odbiorczego, połączonych z polem roboczym za pomocą ruchomej taśmy.  
Na każdym stole odbywa się jednocześnie inny proces: przygotowywanie materiału do obróbki, proces rozkroju oraz 
zbieranie gotowych elementów. System ten pozwala w pełni zautomatyzować technologię produkcji i osiągnąć sku-
teczność rozkroju na poziomie 350m2 na jedną zmianę. 

Dodatkowo seria C wyposażona jest w inne akcesoria podnoszące efektywność pracy, np. system VIDEO digitalizacji, 
który pozwala na skanowanie nieregularnych kształtów materiału i przenoszenie ich bezpośrednio do oprogramowa-
nia wraz z nestingiem oraz system projekcji gotowych elementów do zestawienia ich we właściwej kolejności.

MODEL INFOTEC 3025      
C

INFOTEC 3025 
C XL  

(WRAZ ZE STOŁEM  PODAWCZYM)

INFOTEC 3121      
C XXL

(WRAZ ZE STOŁEM  PODAWCZYM I ODBIORCZYM)

Pole robocze [mm] 3000x2500 3000x2500 3000x2500

Skok głowicy [mm] 50 50 50

Prędkość [mm/sek.]/

[m/min]

1000/60 1000/60 1000/60

Pełna automatyzacja procesu rozkroju
Ogromne prędkości posuwów – powyżej 1m/s
Automatyczny system podawczo-odbiorczy
Wydajny stół próżniowy
Zastosowanie technologii nestingu/optymalizacji
Akcesoria poprawiające efektywność i wydajność pracy
Duża wydajność systemu – do 350m2 na jedną zmianę
System projekcji gotowych elementów wraz z opisem
System VIDEO digitalizacji (skanowania) bałmów skóry oraz detekcji wad
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5. osiowe centra obróbcze CNC 

Seria 5AXIS
Seria 5AXIS to 5. osiowe centra frezarskie wykonujące złożoną pracę niedostępną dla tradycyjnych 3. osiowych 
obrabiarek. Wykonują one efektywne skrawanie takich rzeczy jak: prototypowe model 3D, wysokiej jakości formy (np. 
do umywalek, wanien), wykrojniki, czy części do motoryzacji lub lotnictwa. Wykorzystywane są również do obcinania 
nadwyżek po termoformowaniu.

Zaletą użycia 5. osiowych obrabiarek jest możliwość wykonywania obróbki na materiale w jednym mocowaniu.  Mini-
malizuje to czas wymagany do pozycjonowania danego elementu. InfoTEC CNC by zwiększyć zasięg wykorzystania 
obrabiarki podwyższył zakres ruchów w osi Z do 500mm. 

5AXIS jest wyposażona w nowoczesny system sterowania z wysokoefektywnym algorytmem zadawania posuwów 
oraz podzespoły pozwalające osiągać duże prędkości pracy. Dzięki temu, znacznie wzrasta opłacalność wykonywania 
odlewniczych modeli 3D w krótkich seriach.

MODEL Pole robocze  [mm] Skok głowicy [mm]
Prędkość 

[mm/sek.]/[m/min]
Wrzeciono: Waga min. [kg] Wielkość Ca. [mm]

INFOTEC 2015

5AXIS
2000x1500 500 500/30

HiTECO od 8 do 16 kW

0-24000 obr./min
4500 3880x3850x3200

Duży stół roboczy w standardzie (2000x1500mm)
Głowica z podparciem typu L
Szeroki zakres ruchów w osiach A i C
Łatwy dostęp do trudno dostępnych miejsc podczas obróbki
Magazyn narzędziowy 5. pozycyjny
Wydajny i intuicyjny system sterowania
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Precyzyjne grawerki

Seria S i SQ

Grawerki z serii S swą precyzję obróbki zawdzięczają zwartej, monolitycznej konstrukcji, która idealnie pochłania 
drgania powstające podczas pracy. Precyzyjne grawerki doskonale nadają się do pracy z małymi elementali, tj. np. 
matryce, tablicznki znamionowe, czy medale. 

MODEL INFOTEC 330 
S

INFOTEC 660 
S

INFOTEC 1008 
S

Pole robocze [mm] 300x300 600x600 1000x800

Skok głowicy [mm] 150 150 150

Prędkość [mm/sek.]/[m/min] 150/9 150/9 150/9

Wrzeciono:
HiTECO od 2 do 5 kW 

0-24000 obr./min.

HiTECO od 2 do 5 kW

0-24000 obr./min.

HiTECO od 2 do 5 kW

0-24000 obr./min.

Waga [kg] min. 450 650 950

Wielkość Ca [mm] 1000x1000x1500 1300x1300x1500 1750x1800x1500

Najwyższa precyzja

Seria S
Najwyższa wydajność i precyzja

Seria SQ

MODEL INFOTEC 330 
SQ

INFOTEC 660 
SQ

Pole robocze [mm] 300x300 600x600

Skok głowicy [mm] 150 150

Prędkość [mm/sek.]/[m/min] 200/12 200/12

Wrzeciono:
HiTECO od 2 do 8 kW 

0-24000 obr./min.

HiTECO od 2 do 8 kW

0-24000 obr./min.

Waga [kg] min. 1100 1100

Wielkość Ca [mm] 1300x1300x1800 1300x1300x1800

Grawerki z serii SQ są całkowicie zabudowane, stąd też doskonale nadają dla zakładów jubilerskich, biur projek-
towych, pracowni grawerskich i inncyh. Dodatkowe usztywnienie łoża grawerki daje możliwość uzyskania większych 
prędkości posuwów i obróbki. Opcjonalnie seria ta posiada wiele dodatkowych akcesoriów (np. 5. pozycyjny magazyn 
na narzędzia)  przyspieszających proces wyrobu gotowego produktu. 
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Przemysłowe plotery laserowe

Seria LS
W serii LS znajduje się ploter laserowy/cutter, który ma główne zastosowanie w przemyśle i agencjach reklamowych. 
Jest to uniwersalne urządzenie przeznaczone do wykonywania różnych zadań, w różnego typu materiałach. Układ 
optyczny wyposażony jest w profesjonalna tubę laserową marki Synrad. Przecinarka/ploter jest urządzeniem komplet-
nym, idealnie nadającym się do dokładnego cięcia lub grawerowania.

Warta uwagi jest zamknięta obudowa tego urządzenia, która zapewnia duże bezpieczeństwo z możliwością idealnego 
poglądu pracy maszyny oraz konkurencyjna i przystępna cena. 

MODEL Pole robocze  [mm] Skok głowicy [mm]
Prędkość 

[mm/sek.]/[m/min]
Laser: Waga min. [kg] Wielkość Ca. [mm]

INFOTEC 2015

LS
2000x1500 50 500/30 od 100 do 400 W 1500 3000x2000x1500

Profesjonalna metalową tubą
Precyzyjne układy pozycjonowania
Zamknięta obudowa zapewniająca bezpieczeństwo
Pojemnik na wycięte elementy
Intuicyjność obsługi 
Wbudowany pulpit sterujący 
Program sterujący z wysokowydajny algorytmem

Zastanawiasz się czym obrabiać tworzywa sztuczne? Laser czy ploter?
Zapytaj doradcę techniczno-handlowego.
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Profesjonalne termoformierki próżniowe

Seria T
Seria T  to profesjonalne termoformierki próżniowe do seryjnej produkcji wytłoczek. Ze względu na kompaktowe 
rozmiary i niską energochłonność są idealnym rozwiązaniem dla pracowni reklamowych i innych firm, które chcą 
rozszerzyć swoją ofertę o produkty otrzymywane w procesie termoformowania. Posiadają zaawansowany technicznie 
układ grzewczy, który dysponuje znakomitymi właściwościami radiacyjnymi dającymi bardzo wysoką skuteczność 
promieniowania. 

Wydajne pompy próżniowe
Sterowanie elektryczno-pneumatyczne
Proces sterowania przez pulpit dla operatora
Pełna regulacja parametrów
Układ bezpieczeństwa
Możliwość pełnej automatyzacji
Niski koszt wytwarzania (w porównaniu z metodą wtryskiwania)
Kształtowanie produktu o skomplikowanych kształtach 

Rozmiar formatowanego ark. [mm]

Wielkość formy [mm]

Grubość materiału [mm]

Skok stołu

Piec

Ilość obwodów grzewczych

MODEL INFOTEC 750 INFOTEC 1005 INFOTEC 1010 INFOTEC 1015

700x500 1000x500 1000x1000 1000x1500

640x440 940x440 940x940 940x1540

3 5 5 5

200 300 300/400 300/400

promiennikowy, 
sekcyjny

1 3 5 5

INFOTEC 1520 INFOTEC 3000

1500x2000 1000x300

1440x1940 950x250

5 2

300/400 200

5 3

Ilość promienników 35 24 48 72 165 16

Moc zainstalowana [kW] 10 13 19 25 45 18

Chłodzenie powietrzem - wentylatory 1 2 4 6 8 1

Sterowanie
elektryczno-pneumatyczne (Omron/Bosh),
z pełną regulacją wszystkich parametrów

,

z układem bezpieczeństwa

Zastosowanie Tworzywa sztuczne
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Profesjonalna drukarka 3D

Seria 3D
Drukarka 3D marki InfoTEC CNC potrafi odwzorować dowolny kształt zaprojektowany przez użytkownika, wyko-
rzystując termoplastyczne materiały. Dzięki tej technologii łatwe i szybkie stało się tworzenie prototypów, wytwarzanie 
części samochodowych i lotniczych, części urządzeń do maszyn, elementów medycznych i codziennego użytku.

Urządzenie to wyposażone jest w dwie wymienne dysze o różnej średnicy (0,2/0,5mm), które dają możliwość wytwar-
zania dwukolorowych przedmiotów w jednej operacji drukowania. Wysoka sztywność maszyny oraz szybkie ser-
wonapędy i precyzja pozycjonowania extruderów pozwala uzyskać bezbłędne i trwałe modele w bardzo krótkim 
czasie.

MODEL Pole robocze  [mm] Ilość głowic
Średnica głowic

[mm]

Ilość podajników 

materiału
Technologia

INFOTEC 3D

555
406x356x406 2 0,2/0,5 2 FMD

Duże pole robocze w standardzie (406x356x406)
Dwie dysze o różnej średnicy
Możliwość zastosowania dwóch kolorów
Wysoka sztywność
Szybkie serwonapędy

Szybkie wytwarzanie prototypów w przemyśle
Tworzenie modeli architektonicznych
Modelowanie w medycynie, np. protez
Wytwarzanie części, np. lotniczych
Design i projektowanie, np. mebli
Drukowanie przedmiotów codziennego użytku
Wytwarzanie gadżetów reklamowych
i wiele innych

Zastosowanie:
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Systemy specjalnego przeznaczenia

Seria Special
InfoTEC CNC czerpiąc z ponad 15. letniego doświadczenia oraz z przeprowadzenia wielu testów wyspecjalizowała 
się również w budowie systemów CNC dopasowanych do konkretnych wymogów produkcji klienta. Korzystając ze 
sprawdzonych rozwiązań stosowanych w seryjnie wytwarzanych maszynach oraz z innowacyjnego podejścia kon-
struktorów firmy, InfoTEC CNC jest gotowa do podjęcia się realizacji oczekiwań klientów względem ich potrzeb. 

W czym jeszcze możemy pomóc? 
Czekamy na Państwa oczekiwania, aby sprostać wyzwaniom!
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Obsługa maszyn

Prosta i przyjemna
W 2011 roku InfoTEC CNC wprowadził nowe opro-
gramowanie sterujące do swoich maszyn. Program 
ten charakteryzuje się wysokim zawansowaniem 
programistycznym i wydajnym algorytmem zadawa-
nia posuwów. Nowa generacja programu popraw-
iła pracę i funkcjonalność maszyny, jak i również jej 
obsługę. Design i poszczególne elementy do sterow-
ania urządzeniem, są tak zaprojektowane, aby użyt-
kowanie maszyny było proste, przyjemne i intuicyjne. 

InfoTEC CNC zapewnia swoim klientom szkolenie z 
zakresu obsługi maszyny w zakresie teoretycznym 
jaki i praktyczny. Dzięki doświadczeniu pracwników 
InfoTEC oraz odpowiedniemu zaprojektowaniu 
graficznemu oprogramowania proces nauki przebie-
ga szybko i efektywnie.

Przykłady

Zastosowania

VCarve PRO
ArtCAM Express
Zw 3D
SigmaNEST

Oprócz sterowania obrabiarką za pomocą pulpitu sterującego, jest też możliwość przejścia w tryb pracy ręcznej za 
pośrednictwem Multi_Jog’a.

Wszelkich dodatkowych inforamacji udzielą przedstawiciele InfoTEC CNC.
Dane kontaktowe dostępne pod adresem www.infotec-cnc.com/kontakt

Materiały dzięki uprzejmości naszych klientów: EFD SYSTEM, PROFILC, iFRAME

InfoTEC CNC dostarcza takie oprogramowania jak:



Machines with passion, with a passion for machines.

Industrial CNC Machines

www.infotec-cnc.com

Partner of InfoTEC CNC

4 CNC Sp. z o.o.

ul. Św. Marcin 45c/24
61-806 Poznań, Poland
Tel: +48 61 8 333 999
Mail: office@infotec-cnc.com

Maszyny z pasją, z pasją do maszyn.

Przemysłowe Maszyny CNC

www.infotec-cnc.com


