AUTOMATYCZNA

KROJOWNIA

System Komputerowego Przygotowania Produkcji

Policz, ile czasu Twoi pracownicy poświęcają na układanie i odrysowywanie szablonów?
A teraz pomyśl, że nie muszą już tego robić, a rata abonamentu to zaledwie 1157 PLN netto/mies.
za kompletny system CAD (Audaces Idea, Audaces Idea 4D, Audaces Digiflash, Audaces Pattern
Design, Audaces Marker Expert, Audaces Supera). Niewiele, prawda?

Uwierz! Ciebie też stać na system!

4D

PST

RY K

Zaprojektuj, skalkuluj, promuj, sprzedaj

Digitalizacja szablonów z użyciem
sztucznej inteligencji

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• digitalizacja Digiflash – 6 szablonów = 45 sekund
digitalizacja tradycyjna – 1 szablon = 7 minut
• zdjęcie szablonów na tablicy digitalizacyjnej możesz zrobić
aparatem cyfrowym lub aparatem w telefonie
• system wykrywa obrysy i generuje cyfrowe szablony
z milimetrową precyzją
• możliwość kontroli powstałego wektora w oparciu o zdjęcie
• mobilność – możesz zwinąć tablicę w rulon i przewieźć
ją w dowolne miejsce
• oszczędzasz czas, praca w Digiflash zajmuje nie więcej
niż 5 minut

tworzenie stylizowanych szkiców z użyciem manekinów
dopracowanie najdrobniejszych szczegółów
możliwość importowania zdjęć projektów i struktury materiału
biblioteka gotowych modeli i elementów odzieży
szybkość tworzenia modeli i elementów odzieży
informacje związane z wyglądem końcowym modelu
oszacowanie kosztów produkcji
organizacja, dokumentacja, specyfikacja produktu, raporty
czas przygotowania nowej kolekcji zmniejsza się o 75%
technologia 4D – wizualizacja projektu na trójwymiarowym
manekinie w czasie rzeczywistym, dynamicznie wizualizując
zmiany w rozkładzie tkaniny czy wzoru
• optymalizacja projektu pod względem stylizacji i ergonomii
• tworzy prezentacje i katalogi produktów
• 4D daje możliwość projektowania przestrzennego odzieży
z możliwością błyskawicznego rozłożenia projektu
na prototypy szablonów
AUDACES IDEA
AUDACES IDEA 4D

Automatyczna krojownia

AUDACES DIGIFLASH

Zadzwoń teraz!
Jedyna firma w Polsce, która
przeprowadzi prezentację u Ciebie,
na Twoich szablonach.

Paulina Dobrowolska

Joanna Szczotka

T: + 48 602 322 209

T: + 48 606 825 648

CAD Technolog Audaces

CAD Technolog Audaces

Konstrukcja, modelowanie,
stopniowanie

Automatyczne,
zoptymalizowane
układy krojów

Jeszcze wydajniejszy
układ kroju

• konstruowanie, modelowanie,
stopniowanie – szybkie i precyzyjne
tworzenie szablonów dla obłożeń,
podszewki, itd.
• intuicyjne rozwiązanie stopniowania
– praca z kierunkami na graficznym
joysticku
• bogata i nowoczesna funkcjonalność
dla konstruktora
• możliwość powielenia modeli
i tworzenia nowych
• proste i przyjazne środowisko pracy
• oszczędność czasu pracy nawet
do 90%

• optymalizacja i kondensacja
układów kroju
• odpady zamieniasz w realnie
zaoszczędzone pieniądze
• planowane zużycie materiału,
z uwzględnieniem określonych
parametrów
• uzyskanie układu o satysfakcjonującej
wydajności w kilka minut
• redukcja zużycia materiału o 8%
• umożliwia operatorowi manualne
ułożenie dużych elementów,
automatycznie układając małe części
• umożliwia grupowanie i rozgrupowanie
dowolnych elementów

Serwer układów kroju dla tych, którzy
tworzą ich wiele.

AUDACES PATTERN DESIGN

• dodatkowe 4% oszczędności
materiału
• zwiększa wydajność Audaces Marker
• tworzy układy kroju z jeszcze lepszym
wykorzystaniem materiałów
• przetwarza kolejki układów
• rekomendowane osobne stanowisko
komputerowe
AUDACES SUPERA

AUDACES MARKER EXPERT

Dzięki systemowi CAD mamy kontrolę nad formami i jesteśmy w stanie uzyskać
satysfakcjonującą nas powtarzalność produktu. Ponadto zdecydowanie poprawiła
się dokładność naszych wykrojów oraz zużycie materiałowe.
Anna Pietruszka | Vento Textile

Automatyczna krojownia

Szanujesz swoje pieniądze i czas?
Teraz kupując CAD Audaces otrzymujesz kompletną
platformę Audaces 360 na rok za darmo!

POZNAJ ROZWIĄZANIE

Automatyczna krojownia

Paulina
Dobrowolska

Joanna
Szczotka

602 322 209

606 825 648

CAD / CAM
CAD

standardowy CAD Audaces

Audaces 360 – pakiet programów

Digiflash
Idea
Idea 4D

–

Apparel - Pattern Design
Apparel - Marker Standard & Expert
Supera

–

Korzyści
dostęp

do wybranych programów

stały dostęp do wszystkich programów

szkolenie z systemu na start
wsparcie technologiczne i techniczne
współpraca z innymi systemami CAD

usługa dodatkowo płatna

dostęp do gotowych modeli

–

stała aktualizacja systemu

–

Plotery
Szybki, precyzyjny i bardzo cicho pracujący ploter 4 - głowicowy. Dzięki funkcji
swobodnego wydruku nie ma konieczności nawijania wydruku na wałek odbiorczy.
Ilość informacji dostarczonej do urządzenia nie ma wpływu na prędkość jego
pracy oraz na czas potrzebny do wykonania wydruku. Urządzenie jest intuicyjne
w obsłudze i nie wymaga skomplikowanych konfiguracji. Może pracować w sieci.

PLOTERY

4-Audaces Jet Lux Plus 185cm/70m

4-Audaces Jet Lux Plus 4x180cm/110m

2 głowice

4 głowice

prędkość wydruku

70 m /h

110 m2/h

szerokość wydruku

185 cm

180 cm

HP

HP

150 W

150 W

230 V/50 Hz

230 V/ 50 Hz

ilość głowic

kartridże
moc
zasilanie

2

funkcja swobodny wydruk
czujnik braku papieru
czujnik braku kartridża
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Lagowarki
Wybór dobrej lagowarki był dla mnie ważny ze względu
na wymagania dzianin na jakich pracuję. Sprawdziłem
ofertę różnych dostawców na rynku i uważam, że lagowarka
Oshima K9 jest absolutnie bezkonkurencyjna.
Krzysztof Kieczmerski | MimiNu

Lagowarki Oshima gwarantują łatwe i beznapięciowe układanie tkanin i dzianin z wałka oraz dzianin złożonych w “Z”.
Można układać materiał w jedną stronę z odkrawaniem lub w zyg -zak bez odkrawania prawa do prawej.
Cechą dającą przewagę lagowarkom Oshima nad innymi jest wałek lamelowy, który umożliwia układanie
każdego rodzaju dzianin i tkanin.
Lagowarki Oshima w standardzie wyposażone są w wiele przydatnych funkcji:
•
•
•
•
•

dynamiczny system kontroli podawania materiału bez naprężeń, ważny szczególnie przy układaniu dzianin
mechanizm łukowy zapewniający elastycznym materiałom idealne rozłożenie
automatyka wyrówniania krawędzi przy rozwijaniu i układaniu
łatwa i bezpieczna regulacja prędkości urządzenia
regulowany odkrawacz materiału

wałek lamelowy gwarantuje kontrolę
naprężenia materiału – szczególnie
przydatny przy dzianinach

ekran dotykowy

system bezpośredniego
podawania materiału

Automatyczna krojownia

Stoły transportujące i z nadmuchem
Lagowarki mogą być wyposażone w stół ułatwiający przesuwanie tkanin o dowolnej długości. W standardzie to 12 m (10
segmentów). Stół wyposażony jest w nadmuch. Istnieje możliwość zamówienia zestawu do lagowania wyposażonego
w stół z taśmociągiem.

Cuttery
Cuttery Takatori wyposażone są w wiele przydatnych funkcji, m.in.:
• mechanizm chłodzący ostrze, z możliwością regulacji ilości podawanego powietrza: obniża temperaturę ostrza
i zapobiega topieniu / sklejaniu ciętych materiałów, o dużej zawartości włókien syntetycznych
• mechanizm stabilizacji ostrza w trzech płaszczyznach – zapewnia wysoką precyzję wykrawania, redukuje wibracje ostrza,
poziom hałasu, zmniejsza zużycie elementu tnącego
• sensor szerokości ostrza
• ostrzałka – 2 obrotowe kamienie ostrzące dwustronnie o prędkości 6000 rpm
• możliwość zainstalowania maksymalnie trzech wierteł:
• wiertło igłowe – średnica 1,5 - 3 mm
• wykrawacz otworów o średnicy do 25 mm – opcja
• 7 stopniowa regulacja mocy odsysania
• automatyczna regulacja nacisku i wysokości stopy dociskowej, zapobiegająca np.: przesunięciu górnej warstwy materiału
• folia / membrana uszczelniająca, która zapobiega utracie ciśnienia, wyrównuje siłę odsysania, redukuje poziom hałasu,
zapobiega utracie siły odsysania

panel sterujący

panel sterujący
na moście cuttera

wykrojone elementy

Układanie dzianin zajmuje zdecydowanie mniej czasu. Dawniej dwie osoby układały
tkaniny 9 godzin, dzisiaj jedna robi to w 5 godzin. Zakup lagowarki Oshima K9
uwolnił nasze moce przerobowe.
Dzięki cutterowi Takatori zwiększyliśmy wydajność krojowni o 80%.
Koniec z nieporządkiem na ścianach, od teraz cała baza szablonów
znajduje się w komputerze.
Anna Turek | PPHU Anna Turek

Lagowarka wraz z cutterem ułatwiły i przyspieszyły produkcję.
Cały system pozwolił na zmniejszenie zatrudnienia.
Na dzień dzisiejszy wzrost produkcji jest zdecydowanie zauważalny.
Anna Pietruszka | Vento Textile

Nasza firma jest biurem konstrukcyjno-projektowym z wieloletnim doświadczeniem
w branży modowej. Z doświadczenia wiemy, że przechowywanie konstrukcji
w formie papierowej jest dość niewygodne i niepraktyczne, a z czasem zajmuje
bardzo dużo miejsca. Dlatego właśnie preferujemy przechowywanie konstrukcji
odzieży w formie elektronicznej. Co bardzo ważne, na każdym etapie rozwoju
marki należy zainwestować w program do konstrukcji odzieży, aby wykorzystywać
nowe technologie, które ułatwiają pracę i wspomagają o dynamiczny rozwój
firmy. Posiadanie konstrukcji odzieżowych w formie elektronicznej pozwala nam
korzystać z nich w kolejnych kolekcjach i optymalizuje przechowywanie.
Inwestując w program Audaces CAD/CAM jesteśmy bardziej wydajni.
Program jest bardzo logiczny i funkcjonalny.
Lilit Hayrapetyan | LHHL Sp. z o.o.
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Lagowarki
LAGOWARKA AUTOMATYCZNA

K9-190-S OSHIMA

K9-210-S OSHIMA

K9-220-S OSHIMA

wysokość lag z odkrawaniem

220 mm

220 mm

220 mm

wysokość lag zyg zak bez odkrawania

150 mm

150 mm

150 mm

maksymalna szerokość materiału

190 cm

210 cm

220 cm

maksymalna waga rolki materiału

60 kg

60 kg

60 kg

maksymalna średnica rolki materiału
maksymalna prędkość układania

45 cm

45 cm

45 cm

86 m/min.

86 m/min.

86 m/min.

moc

1 kW

1 kW

1 kW

napięcie

230 V

230 V

230 V

340 kg

360 kg

380 kg

SST-2136 OSHIMA

SST-2138 OSHIMA

SST-21310 OSHIMA

7,2 m

9,2 m

11,2 m

powierzchnia robocza

6m

8m

10 m

regulowana prędkość

max 60 m/min.

max 60 m/min.

max 60 m/min.

regulowana wysokość

86 - 96 cm

86 - 96 cm

86 - 96 cm

szerokość stołu

213 cm

213 cm

213 cm

maksymalna szerokość materiału

183 cm

183 cm

183 cm

moc silnika

750 W

750 W

1100 W

wałek lamelowy
mechanizm łukowy
panel dotykowy
stanowisko operatora
ruchoma platforma dla operatora
waga urządzenia

Stoły do lagowarek
STOŁY TRANSPORTUJĄCE
całkowita długość stołu

napięcie
kompatybilny z lagowarką

230 V

230 V

230 V

K9/K5 190

K9/K5 190

K9/K5 190

935 kg

1 150 kg

1 320 kg

TABLE K9-190 OSHIMA

TABLE K9-210 OSHIMA

TABLE K9-220 OSHIMA

12 m

12 m

12 m

10,6 m

10,6 m

10,6 m

kompatybilny z cutterem
pas transportujący z mocnego PCV
awaryjny przycisk STOP
dwukierunkowy zakres pracy pasa
transportującego
waga

STOŁY Z NADMUCHEM
całkowita długość stołu – standard (10
segmentów x 1,2 m) *
powierzchnia robocza
szerokość stołu
regulowana wysokość

2,13 m

2,33 m

2,43 m

79 - 90 cm

79 - 90 cm

79 - 90 cm

podwyższona twardość blatu
napięcie

380 V

380 V

380 V

waga

950 kg

990 kg

1 050 kg

* możliwość rozbudowy o kolejne moduły
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Cuttery
CUTTERY AUTOMATYCZNE
pole pracy
wysokość nakładu po
skompresowaniu
długość stołu odbiorczego
prędkość pracy ostrza

Takatori TAC - 175TBR

Takatori TAC-178TBR

Takatori TAC-205TBR

Takatori TAC-208TBR

170 x 200 cm

170 x 200 cm

200 x 200 cm

200 x 200 cm

5 cm

8 cm

5 cm

8 cm

210 cm

210 cm

210 cm

210 cm

4 500 rpm

4 500 rpm

4 500 rpm

4 500 rpm

szybkość cięcia

do 60 m/min.

do 60 m/min.

do 60 m/min.

do 60 m/min.

zasilanie

400 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz

400 V / 50 Hz

maksymalny pobór mocy

25 kW

25 kW

25 kW

25 kW

maksymalna moc turbiny

16 kW

16 kW

16 kW

16 kW

ciśnienie

5 bar

5 bar

5 bar

5 bar

ostrze

1,6 x 8 mm

2 x 8 mm

1,6 x 8 mm

2 x 8 mm

ostrze – opcja

1,6 x 6 mm

–

1,6 x 6 mm

–

fi 2mm

fi 2mm

fi 2mm

fi 2mm

wiertło
wiertło igłowe – opcja
regulacja mocy odsysania

fi 1,5 -3 mm

fi 1,5 - 3 mm

fi 1,5 - 3 mm

fi 1,5 - 3 mm

7 - stopniowa

7 - stopniowa

7 - stopniowa

7 - stopniowa

15 kW

15 kW

15 kW

15 kW

2 450

2 450

2 750

2 750

automatyczna stabilizacja
ciśnienia
silnik turbiny odsysania
funkcja moving & cutting
oprogramowanie Cutting
Advisor
oprogramowanie Super Cut
Team Viewer
mechanizm chłodzący ostrze
mechanizm stabilizacji
ostrza w 3 płaszczyznach
folia – membrana
uszczelniająca
stanowisko operatora
pracuje na plikach txt
waga urządzenia
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Umów się
na prezentację!
Mirosław Zgoła

Koordynator sprzedaży krajowej

T: + 48 606 436 021
M: m.zgola@strima.com

Automatyczna krojownia

Automatyczna krojownia
Umów się na prezentację i zoptymalizuj swoją krojownię:

Mirosław Zgoła

Paulina Dobrowolska

Joanna Szczotka

Paweł Lipiński

T: + 48 606 436 021
M: m.zgola@strima.com

T: + 48 602 322 209
M: audaces@strima.com

T: + 48 606 825 648
M: 4@strima.com

T: + 48 601 444 605
M: 3@strima.com

Koordynator sprzedaży krajowej

CAD Technolog Audaces

CAD Technolog Audaces

Koordynator sprzedaży i logistyki

Lokalizacje zadowolonych
użytkowników AUTOMATYCZNEJ
KROJOWNI STRIMA

Strima Sp. z o.o.
Swadzim, ul. Poznańska 54
62-080 Tarnowo Podgórne
T: 61 8 950 950
F: 61 8 950 951
M: shop@strima.com

Łódź – oddział
ul. Morgowa 7
91-223 Łódź
T: 42 662 0 555
F: 42 662 0 666
M: lodz@strima.com

Godziny pracy:
pn - pt: 8:00 - 17:00
sb:        8:00 - 14:00

strima.com

