NEXTEC
– OPREMLJENI ZA VSE IZZIVE
Zdaj na voljo tudi zelo prilagodljiva
varianta s 5 osmi.

Popolnoma preprosto: izberete, prilagodite, končano.
V treh korakih do individualnega pohištva po meri.
Pohištva po meri še nikoli niste izdelali tako preprosto, hitro in poceni kot z
NEXTEC. Za izbiro želene predloge iz obsežne knjižnice zadostuje samo en
klik z miško. V drugem koraku lahko pohištvo individualno prilagodite - od
dimenzij, materiala pa vse do okovja. Nato preprosto namestite ustrezen
material - končano!
Pametna programska oprema NEXTEC popolnoma samodejno izdela vse
CNC-obdelovalne programe, sezname kosov in materiala ter optimalno
gnezdenje obdelovancev. Vi samo namestite ustrezno ploščo, ostalo pa
opravi NEXTEC CNC.
Rezultat: odlično formatirani obdelovanci, vključno z vsemi navpičnimi
izvrtinami, utori in izrezi. Brez ponovnega vpenjanja ter izgube časa in
kakovosti!

NEXTEC

Popolno ustvarjanje vrednostni v lastni delavnici.
NEXTEC spreminja način dela majhnih in srednje velikih mizarskih delavnic ter
omogoča, da posamezno pohištvo izdelate z največjo učinkovitostjo. In to
popolnoma sami - brez dodatnih storitev velikih podjetij za rezanje in
proizvodnjo.
Z drugimi besedami: vaši prihodki ostanejo tam, kamor sodijo. Pri vas.

Več kot 300 glavnih delov pohištva v knjižnici ...
Zaradi CAD-modula CabinetSelect imate od vsega začetka na voljo obsežno
zbirko vnaprej določenega 3D-pohištva z vseh področij. S klikom miške
preprosto izberite želene predmete in jih povlecite v nakupovalno košarico.
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... ki jih lahko individualno prilagajate.
Izbrano pohištvo še ne ustreza popolnoma? Ni problema: s parametri višine,
širine in globine pa tudi z materialom in okovjem lahko vsak predmet
prilagodite svojim zahtevam in tako izdelate kos pohištvo po meri.
Opcija CabinetControl Pro vam omogoča še več prilagodljivosti. Tako lahko
popolnoma prosto konfigurirate in izdelate omare, jih prilagodite poševnim
stropom, sestavite lastno knjižnico za CabinetSelect, določite materiale ali
okovje po želji in še veliko več.

Popolna stenska omara v manj kot 30 minutah?
Z NEXTEC povsem preprosto.
Takoj, ko izberete predlogo za pohištvo in jo po potrebi prilagodite, NEXTEC
izdela vse potrebne CNC- programe in načrte za gnezdenje z optimalnim
razrezom in nato začne proizvodnjo.
Na zaslonu lahko že vnaprej vidite, kako dolgo bo stroj potreboval za izdelavo.
Tako točno veste, koliko časa lahko načrtujete za drugo delo ali prijeten
oddih.
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Polovični in posebni formati? Z NEXTEC ni
problema!
Na zalogi imate veliko materiala, a ves ne ustreza (več) običajnim
standardnim formatom? NEXTEC izmeri format, ga po potrebi shrani
v banko podatkov in - takoj, ko je primeren – ga lahko ponovno
prikličete za izdelavo. Zelo preprosto.

DirectCut: CNC postane center za rezanje
Z DirectCut upravljate NEXTEC kot formatno krožno žago - z
nepremagljivim udobjem obdelovalnega centra. S pomočjo linijskih
laserjev lahko vse reze vnaprej vizualizirate neposredno na material.
Tako takoj vidite, ali se vse prilega - in ostanke predelate v
dragocene obdelovance.

Lahko izbirate - tudi tehniko spajanja.
Ne glede na to, katero tehniko spajanja imate rajši, lahko z NEXTEC
ustvarite prave pogoje za vse običajne sisteme.
In to ne samo navpično: edinstveno, zanesljivo in neprekosljivo hitro lahko
brez ponovnega vpenjanja sami ustvarite ustrezne žepe za P-sisteme.
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Smart Factory - in to s površino za postavitev le 28
kvadratnih metrov.
Skrivnost vaše delavnice prihodnosti: trije procesni moduli združeni na
najmanjšem prostoru. V prvem koraku postopka sestavite želeno pohištvo in
ga prilagodite - preprosto s klikom miške.
Sledi avtomatska generacija delov: v ozadju so izdelani vsi potrebni CNCprogrami, integrirani v seznam kosov in z - uporabo BetterNest povezani v
optimizirane načrte za rezanje – ne da bi morali vi še kaj storiti.
Popoln pogoj za tretji procesni korak: "proizvodnja". Tukaj so organizirana in
izvedena predhodno določena naročila. Razvrščanje temelji na materialu in
naročilu. Nad načrtovanimi časi obdelave imate stalen pregled. In najboljše:
odločate o zaporedju izdelave! Preprosto pametno.

Vir: https://www.holzher.de/

