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Zoptymalizują
Twoją produkcję



scanning

• Zapewnienie jakości zaczyna się od 
skanowania skóry

• Optymalizacja wydajności skór
• Zapobieganie reklamacjom
• Przejrzyste dane dotyczące skór dla 

całego przedsiębiorstwa

scan expert static table: 
Skuteczna kontrola dostaw 
skór i zarządzanie zapasami

• Automatyczna klasyfikacja nieposortowanych 
skór w ciągu kilku sekund

• Ustalanie wewnętrznych parametrów 
do klasyfikacji skór

• Szybki i precyzyjny wybór skóry do realzacji 
zamówienia spośród nawet 3 kategorii 
jakościowych

• Przejrzystość wszystkich sklasyfikowanych 
zapasów towarów

pre-select expert:
Klasyfikacja skór
według kategorii



nesting

• Optymalizacja skóry poprzez sterowanie
 laserowe bezpośrednio na skórze
• Układanie według koloru, struktury i stref 

jakościowych
• Możliwość automatycznego i interaktywnego 

rozmieszczania szablonów
• Minimalizacja odpadów dzięki optymalnemu 

obliczaniu planów rozkroju
• Wyznaczanie rentowności każdej
 skóry przed rozkrojem

Idealne rozwiązanie dla skór w 
różnych kolorach nosi nazwę
nest expert visualnest

• Możliwość automatycznego i interaktywnego 
rozmieszczania szablonów

• Minimalizacja odpadów dzięki optymalnemu 
obliczaniu planów rozkroju

• Automatyczne zwiększanie wydajności 
poprzez różne strategie nestingu

• Wyznaczanie rentowności przed rozkrojem
• Jednoczesne układanie od 2 do 100 skór
• Wykorzystanie modułu nest expert multinest 

do przeprowadzania wstępnej kalkulacji

nest expert multinest:
Maksymalny zysk dzięki 
jednoczesnemu układaniu
kliku skór

•  Przygotowywanie zadań nestingu 
(układania) na oddzielnym stanowisku 
roboczym

• Tworzenie zadania nestingu poprzez 
indywidualne zestawienie skór i szablonów

• Możliwość połączenia różnych modeli 
i zamówień klientów w jedno zlecenie 
produkcyjne

• Dostarczanie zapisanych w pamięci
 zamówień klientów

order expert:
Organizacja przebiegu pracy



cutting

• Cięcie strumieniem wody
• Wysoka prędkość i niezmienna
 precyzja cięcia
• Średni czas rozkroju jednej
 skóry wynosi 1,5 do 3 minut
• Krótki czas (a nawet brak
 konieczności) przezbrajania
• Niewielkie zużycie narzędzi
• Czysty produkt końcowy
• Zbędna obróbka końcowa
• Cięcie bez naprężeń
• Minimalne zużycie wody
• Do mocowania nie stosuje 

się folii z tworzywa sztucznego
• Metoda przyjazna dla środowiska 

naturalnego

Wielofunkcyjność 
cięcia dzięki maszynie
cut expert ecojet

• Laser wskazuje indywidualne szablony/grupy szablonów
• Selekcja elementów przeznaczonych do szycia bezpośrednio po 

zakończeniu cięcia
• Szybsza selekcja i wyeliminowanie uciążliwej selekcji dodatkowej

Moduł pick-up expert umożliwia 
selekcjonowanie wszystkich
wykrojonych elementów przezna-
czonych do kolejnego etapu
produkcji bezpośrednio po 
zakończeniu cięcia

•	 Jednoczesny	rozkrój	różnych	niewielkich	skór	na	jednym	stole
•	 Elastyczny	rozkrój	różnego	rodzaju	materiałów
•	 skin expert	umożliwia	wykrawanie	szablonów	z	kartonu
•	 Korzyści	z	poszczególnych	modułów	oprogramowania	expert

Jednoczesne cięcie kilku 
materiałów na jednym 
stole dzięki modułowi 
skin expert



controlling

• Zoptymalizowane gromadzenie danych szablonów
• Przejrzyste zarządzanie modelami
• Elastyczna modyfikacja szablonów
• Interfejs z innymi systemami CAD
• Tworzenie grup zgodnie z planem szycia

Elastyczne i łatwe 
zarządzanie szablonami 
dzięki modułowi
pattern expert

scan expert leatherstock:
Wydajne narzędzie zarządzania
zapasami skór

• Automatyczne zarządzanie zapasami skór
• Elastyczne przydzielanie skór do zleceń
• Dokładna kontrola zużycia materiału
• Kontrolowanie wartości zapasów
• Możliwość połączenia narzędzia scan expert 

leatherstock z aktualnie posiadanym systemem 
zarządzania (system PPS)

data expert:
Narzędzie do kontroli 
produkcji i zarządzania
zapasami skór

•  Szczegółowy monitoring produkcji w czasie rzeczywistym
• Przejrzystość umożliwiająca codzienną ocenę opłacalności
 procesu produkcyjnego
• Przejrzyste dane liczbowe dotyczące aktualnego zużycia materiału
• Kompletna baza danych umożliwiająca przeprowadzanie kalkulacji 

w dziale zakupów
• Zarządzanie zapasami skór i możliwość porównywania dostawców
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