Acomode-se em
sua poltrona
Um especialista otimiza
a sua produção
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Português

scan expert automatic:
Seu controle de recebimento
dos couros e de qualidade.
Segurança com eficiência

•
•
•
•
•

Controle de entrada dos couros
administre o seu estoque.
A garantia de qualidade começa com
a digitalização de seu couro.
Otimize o rendimento de suas peles.
Reduza suas reivindicações.
Faça os seus dados de couro
Disponível a toda sua empresa.

pré-select expert:
Classifique o seu couro
em categorias
•
•
•
•
•

Classifique automaticamente a variação dos seus
couros em poucos segundos.
Configure os parâmetros para as classificações dos
seus couros.
Identifique cada couro com precisão e muito facilmente.
Escolha os couros para a criação das ordens em até três
categorias posibeis de clasifição de qualidade.
Esteja certo na administração global de suas linhas
de produção nos diferente negócios.

scanning

order expert: O seu rendimento
máximo na nidificação simultanea
de padrões sob os couros
•
•
•
•
•

Aumente a sua eficiência e produtividade automaticamente.
Otimize simultaneamente as peles de 2 ate 100.
Descubra o rendimento de todas as peles na ordem antes
de cortar.
Use nest expert multinest para o seu cálculo.
Combine a otimização automática e interativa.

nest expert multinest:
24 horas a sua disposição
•
•
•
•
•

Faça uso de nest expert multinest 24 horas por dia sem um operador.
Ganho por todas as vantagens de nest expert multinest software.
Otimize os cortes nos couros usando ate quatro algoritmos diferentes.
Obtenha o máximo de seus melhores empregados.
Use o software nest expert multinest para o seu cálculo.

A solução perfeita para os couros
con variações de matiz é chamada
nest expert visualnest
•
•
•
•
•

Otimize o couro diretamente controlado por laser.
Disponha os melhores cortes segundo as variações
de acordo com as cores e grãos em o couro.
Combine a otimização automática com a interativa.
Descubra o rendimento de cada pele antes de cortá-la.
Mantenha-se em contato com a produção em tudo
o tempo.

nesting

Cortadora Multifuncional
cut expert ecojet

•

•

•
•
•
•
•

Alta velocidade e precisão
constante ao cortar com
tecnologia de jato de água.
Corte os contornos de seus
padrões exatamente,
independentemente de a
espessura do couro.
Tempo de corte médio de 1,5 a
3 minutos por pele.
Não utilização de folha de plástico.
Poucos cambios de ferramentas.
Reduza os custos e proteja o meio ambiente.
Permita-se a flexibilidade de cortar diferentes
materiais como materiais laminados, papelão,
borracha, materiais compostos, folha de espuma,
têxteis, couro e muitos mais.

Com pick-up expert sorteie
você todas as suas peças cortadas para a ou passo seguinte
directamente após o corte.

Corte várias fatias
paralelas de materiais no mesmo
tempo em apenas uma mesa de
corte com skin expert

•

•

•
•
•

Directamente após o corte sorteie você todas as peças
cortadas para a costura.
Faça uso do sistema opcional de triagem em seu cortador
de jato de água.
O laser mostra os grupos individuais de padrões.
Aumente a eficiência de seus funcionários e evite confusão depois da ordenação.

•
•
•

Corte várias peles pequenas paralelas simultaneamente em apenas uma mesa.
Faça uso desta opção para o corte de peles pequenas o de divisão de pele de couro.
Utilize skin expert para cortar suas amostras
de embalagem.
Beneficie-se de todas as vantagens das etapas de
procedimento do software expert.

cutting

Seu gerente de padrões:
flexível e simples, com
pattern expert
•
•
•
•
•
•

Otimize a captura de dados de seus padrões.
Benefície-se dos modelos claramente definidos no sistema.
Seja flexível com qualquer modificação de seus padrões.
Importe seus dados de CAD de outros sistemas sem complicações.
Utilize o seu modelo de dados em troca con as indústrias.
Crie seus grupos de produção de acordo com o plano de costura.

scan expert leatherstock:
Administração eficiente da existência
de cuoro em seu armazém
•
•
•
•
•

Seja flexível na alocação de couro segundo às ordens.
Controlar o consumo de couro e gerenciar automatic mente o seu
estoque do couro.
Controle os seus valores do estoque de couro, com uma visão geral
de imediato.
Utilize este suporte eficiente para o balanço físico.
Combine com leatherstock scan expert seu sistema de gestão atual.

data expert: Sua visão
geral da produção e gestão
de estoque de couro
•
•
•
•
•

Use a detalhada visão geral de produção ao cortar peles de couro.
Ganhe idéia sobre a eficiência diária do seu processo de produção.
Informe-se sobre os valores de consumo de couro.
Use o banco de dados completo para cálculos no seu departamento
de compras.
Administre seu estoque de couro e compare os seus fornecedores.

controlling
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