
SEL
CO WN 6 ROS

MÁQUINAS DE CORTE  
COM ROBÔ INTEGRADO
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AUTOMATIZAÇÃO  
E EFICIÊNCIA DO PROCESSO 
DE PRODUÇÃO

O MERCADO PEDE
tecnologias que permitam às empresas de ma-
nufatura evoluírem através de uma mudança 
que simplifica, controla e otimiza as fases de 
produção. Tornar-se protagonista da Indústria 
4.0 significa saber como obter a máxima efi-
ciência.

A BIESSE FORNECE
soluções robotizadas que combinam versatili-
dade, eficiência e alto retorno do investimento, 
destinadas às pequenas/médias, grandes em-
presas.

O Selco WN 6 ROS (Robotically Operated Sys-
tem), é uma solução tecnológica com robô integra-
do para o manuseio de painéis, que permite realizar 
o trabalho em tempos pré-determinados e sempre 
com o mesmo padrão de qualidade. A solução ro-
botizada capaz de aumentar a eficiência e a conti-
nuidade da produção, facilitando o trabalho diário.
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SELCO WN 6 ROS

 TECNOLOGIA SIMPLES DE USAR SEM A INTERVENÇÃO DO OPERADOR
 OTIMIZAÇÃO DO CICLO DE TRABALHO
 MÁXIMA EFICIÊNCIA
 ALTA QUALIDADE NO PROCESSAMENTO DE MATERIAIS DELICADOS

ROBOTICALLY OPERATED SYSTEM
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O ciclo de trabalho é executado em modo automático até terminar o lote em processamento, sem a presença do operador.  
Os tempos de inatividade são drasticamente reduzidos e o risco de danos do material, decorrentes do manuseio do painel pelo 
operador, é praticamente zero.

TECNOLOGIA SIMPLES  
DE USAR SEM A   
INTERVENÇÃO 
DO OPERADOR

O ROS substitui o 
operador,  
lidando com as 
tiras cortadas 
longitudinalmente, 
enviando-as  
para o corte transversal  
e endereçando  
as peças acabadas.
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SELCO     WN 6 ROS

Máxima produtividade graças à possibilidade de trabalhar vários painéis sobrepostos.

Redução do tempo de ciclo, graças ao sistema auto-
mático que permite evacuar as aparas longitudinais 
através de um alçapão apropriado.

PRODUÇÃO EFICIENTE  
SEM LIMITES
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QUALIDADE  
DE CORTE

Estabilidade perfeita graças à estrutu-
ra sólida da base que feita de aço e é 
apoiada por suportes resistentes. As 
guias deslizantes do carro porta-lâminas 
estão posicionadas na mesma trave, ga-
rantindo assim o perfeito  paralelismo e 
a retidão das mesmas.

Máxima qualidade do produto acabado graças à superfície de 
trabalho da máquina com almofada de ar para a movimenta-
ção de materiais delicados. Esta característica também permite 
manter a superfície constantemente limpa imediatamente ao 
lado da lâmina.

A conformação da base e a posição das guias e das rodas 
de deslizamento permitem um ótimo equilíbrio do carro por-
ta-ferramentas, a total ausência de vibrações da lâmina e 
um movimento extremamente linear do próprio carro.

A projeção da lâmina principal e a abertura da prensa 
são reguladas automaticamente por controle numé-
rico de acordo com a espessura do pacote a ser cor-
tado, garantindo a melhor qualidade de corte com 
qualquer condição de trabalho.



7

SELCO     WN 6 ROS

A subida das lâminas é realizada por um 
motor Brushless e um sistema com fuso 
de esferas. Este sistema garante uma 
regulagem precisa e rápida da projeção 
da lâmina.

A pressão homogênea e controlada so-
bre o pacote de painéis a serem corta-
dos é garantida pela prensa com estru-
tura de elemento único.

O dispositivo antideslizamento controla a posição e o número de rotações da lâmi-
na, intervindo na velocidade de avanço. Qualidade máxima de corte, maior vida útil da 
lâmina e redução dos custos de manutenção.

Sistema de fechamento da linha de 
corte para evitar a queda das aparas 
longitudinais.
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PRECISÃO  
DO CORTE

Alinhadores dianteiros potentes alinham o pacote de painéis contra as pinças do 
empurrador.

Alinhamento perfeito dos painéis, mi-
nimizando o tempo de ciclo graças ao 
batente de alinhamento lateral inte-
grado no carro da lâmina.

As pinças, independentes e autonive-
lantes, garantem um bloqueio tenaz 
do pacote de painéis. A sua estrutura 
singular e a lógica da máquina permi-
tem a expulsão completa dos pacotes 
de painéis cortados para fora da linha 
de corte, facilitando, assim, seja o mo-
vimento dos painéis que a  descarga 
das aparas.

Posicionamento rápido e preciso dos 
painéis para a máxima precisão de cor-
te, graças ao carro empurrador robus-
to acionado por um motor brushless. O 
plano de deslizamento sob o empurra-
dor possui rodas livres e independen-
tes para evitar riscos em painéis com 
superfícies delicadas.
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SELCO     WN 6 ROS

REDUÇÃO DO TEMPO  
DE APETRECHAMENTO

Ajustes rápidos e precisos das ferramentas graças à regulação eletrônica do inci-
sor mediante o dispositivo Digiset. O sistema memoriza e reutiliza as posições de 
alinhamento do conjunto de lâminas.

Alinhamento automático do incisor. 
O sistema patenteado é capaz de alinhar automaticamente o incisor à nova lâmina 
em alguns segundos. Permite reduzir o tempo de configuração, os cortes de teste 
e a possibilidade de erro com um aumento da produtividade e a redução dos cus-
tos de gestão da afiação.

Sistema Quick Change, patenteado, 
para o desbloqueio rápida das lâminas 
sem ferramentas.
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REDUÇÃO DO TEMPO  
DE CARGA DOS PAINÉIS
Estão disponíveis, a pedido, soluções especiais  
para a movimentação das pilhas e a introdução/
remoção dos painéis.

A mesa elevadora é composta por 
uma estrutura robusta com alojamen-
tos especiais para permitir a carga di-
reto da pilha.

Pré-transportadora de roletes de car-
ga livres ou motorizadas  permitem a 
carga e a possível descarga lateral ou 
traseira de pilhas de painéis.
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SELCO     WN 6 ROS

Processamentos em ciclo contínuo e sem interrupções, graças ao depó-
sito automático Winstore para uma gestão otimizada dos painéis. 
Solução que garante o aumento da sua produtividade em tempos e cus-
tos reduzidos.

O carregador automático X Feeder carrega os painéis a serem cortados 
na máquina de forma completamente automática, graças a um sistema 
de braços com ventosas. Solução compacta e ergonômica que se adap-
ta facilmente aos contextos de produção, mantendo dimensões com-
pactas e otimizando o fluxo de produção.

Etiquetagem dos painéis de forma 
automática antes de carregar na 
máquina.
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AUMENTO DA  
PRODUTIVIDADE DE ATÉ 40%

Empurrador auxiliar composto por uma 
pinça com posicionamento lateral com 
controle numérico. A presença de um 
encosto adicional permite o corte inde-
pendente de peças com largura de até 
650 mm.

Corte transversal diferenciado também 
de faixas estreitas.

Duas estações de corte em uma 
única seccionadora.
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SELCO     WN 6 ROS

Pré-alinhadores dianteiros para alinhar 
o pacote do painel transversalmente di-
retamente na estação giratória.

A estação giratória, patenteada, permi-
te girar o pacote de painéis mantendo o 
alinhamento com o ponto de referência 
antes e depois da rotação.

Os dispositivos de bloqueio dos painéis 
evitam desfazer o pacote durante a ro-
tação.
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 PRO
 DUCT
 ION

PERSONALIZAÇÃO  
COMPETITIVA
Realização "sob medida" de fábricas com chave 
na mão, integração de soluções Biesse Group com 
software e máquinas complementares, mais de 
1000 sistemas instalados no mundo. 

A Biesse Systems é uma equipe de especialistas em 
processos de produção em larga escala. Oferece 
células e sistemas integrados, capazes de maximizar 
a competitividade dos clientes, combinando as 
necessidades de produção em massa com os altos 
níveis de personalização dos produtos acabados 
exigidos pelo consumidor final.
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B_OPTI É O SOFTWARE PARA OPTIMIZAR OS 
PADRÕES DE CORTE DESENVOLVIDO POR 
COMPLETO NA BIESSE.
A PARTIR DA LISTA DE PEÇAS QUE SERÃO 
PRODUZIDAS E DOS PAINÉIS DISPONÍVEIS, PODE 
CALCULAR A MELHOR SOLUÇÃO, REDUZINDO AO 
MÁXIMO O CONSUMO DE MATERIAIS, OS TEMPOS 
DE CORTE E OS CUSTOS DE PRODUÇÃO. 

 Interface simples e intuitiva.

	 Alta	confiabilidade	dos	algoritmos	de	cálculo	para	lotes	 
de produção de pequenas e grandes empresas.

 Importação automática das listas de corte geradas pelo 
software para o desenho de mobiliário e/ou sistemas  
de gestão ERP.

SOFTWARE PARA A GESTÃO 
INTELIGENTE E ASSISTIDA  
DE PADRÕES DE CORTE
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B OPTI
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 SERVIÇOS           PROATIVIDADE           ANÁLISE

A plataforma IoT da Biesse que habilita os seus clientes  
para uma vasta gama de serviços, para simplificar  

e racionalizar a gestão do trabalho.

Em colaboração com

M A I S  VA LO R  CO M  A S  M ÁQ U I N A S
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C

A

B

4500x6500 4500x7800
A mm 8900 8900

B mm 16100 17400

C mm 5200 5200

Máxima projeção da lâmina mm 95

Motor da lâmina principal kW 15

Motor da lâmina do incisor kW 2,2

Translação do carro das lâminas brushless

Velocidade do carro das lâminas m/min 1 - 160

Translação do empurrador brushless

Velocidade do empurrador m/min 90

SELCO WNT 610 ROS
4500x2200

A mm 8900

B mm 15050

C mm 5200

4500x2200
A mm 8900

B mm 17500

C mm 5200

SELCO WNTR 610 ROS

DADOS TÉCNICOS

SELCO WN 610 ROS

Dados técnicos e ilustrações não são vinculantes. Algumas fotos podem reproduzir as máquinas com todos os opcionais. A Biesse Spa se reserva o direito de efetuar eventuais alterações 
sem aviso prévio.

Nível equivalente de pressão acústica no local de trabalho durante o processamento (LpA) dB (A) 82,76. Fator de correção ambiental (K) dB (A) 5.35. Nível de potência acústica no proces-
samento (LwA) dB(A) 106,14. Nível instantâneo de pressão acústica de pico no local de trabalho durante o processamento com rede de ponderação dB(C) < 130. Incerteza de medida K = 4 
dB (A). 

A medição foi efetuada respeitando a norma UNI EN 3746:, UNI EN ISO 11202 e alterações posteriores. Os valores dos ruídos indicados são níveis de emissão e não representam necessa-
riamente níveis operacionais seguros. Não obstante exista uma relação entre níveis de emissão e níveis de exposição, esta não pode ser utilizada em modo confiável para estabelecer se 
são necessárias ou não outras precauções. Os fatores que determinam o nível de exposição ao qual é sujeita a força trabalho compreendem a duração da exposição, as características do 
local de trabalho, outras fontes de pó e ruído, etc., isto é o número de máquinas e outros processos próximos. Em todo caso, estas informações permitirão que o usuário da máquina efetue 
uma avaliação melhor do perigo e do risco.
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CUSTOMER CARE  
É O NOSSO  
MODO DE ESTAR

SERVICES é uma nova experiência para os nossos clientes, 
para oferecer um novo valor composto não só pela excelente 
tecnologia mas por uma conexão cada vez mais direta com a 
empresa,	as	profissões	que	a	compõem	e	a	experiência	que	a	
caracteriza.

DIAGNÓSTICO AVANÇADO
Canais digitais para interação remota on line 24/7. 
Sempre prontos a intervir no local 7/7.

REDE WORLDWIDE
39 filiais, mais de 300 agentes e revendedores certificados 
em 120 países e lojas de peças de substituição na 
América, Europa e Far East.

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO JÁ DISPONÍVEIS
Identificação, envio e entrega de peças de substituição 
para todas as finalidades.

OFERTA FORMAÇÃO AVANÇADA
Vários módulos de formação no local, online e em aula 
para percursos de crescimento personalizados.

SERVIÇOS DE VALOR
Uma ampla gama de serviços e software para a melho-
ria contínua do desempenho dos nossos clientes.
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+100

+550

+50.000

80%

88%

90%

92%

+5.000

96%

ESPECIALISTAS EM 
CONTACTO DIRETO  
POR VIA REMOTA E 
TELESERVICE

TÉCNICOS NO 
MUNDO ALTAMENTE 
ESPECIALIZADOS, 
PREPARADOS PARA AUXILIAR 
OS CLIENTES EM TODAS  
AS NECESSIDADES

ARTIGOS EM STOCK  
NAS LOJAS DE PEÇAS  
DE SUBSTITUIÇÃO

DE PEDIDOS DE APOIO 
CONCRETIZADOS ON-LINE

DE CASOS RESOLVIDOS  
COM A PRIMEIRA 
INTERVENÇÃO NO LOCAL

DE CASOS POR PARAGEM  
DE MÁQUINA, COM TEMPO 
DE RESPOSTA NO PRAZO  
DE 1 HORA

DE ENCOMENDAS DE PEÇAS 
DE SUBSTITUIÇÃO POR 
PARAGEM DE MÁQUINA 
PROCESSADAS EM 24 HORAS

VISITAS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA

DE ENCOMENDAS  
DE PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO 
PROCESSADAS NA DATA 
PREVISTA DE ENTREGA

EXCELÊNCIA NO NÍVEL DE SERVIÇO

SERVICES



BOONE.BE

MADE
 WITH
BIESSE

A Le Boone International é a empresa fun-
dada, em 1950, por Jan Van Hecke, que deu 
origem a uma realidade industrial que se 
tornou uma referência no setor moveleiro a 
nível mundial.
Ao longo dos últimos trinta anos, a empresa 
especializou-se na concepção e produção 
de móveis para otimizar o espaço dentro de 
locais onde os clientes vivem, desde a casa 
até o local de trabalho. 
apesar da expansão no mercado, continua 
a ter a sua unidade de produção na Bélgica, 
em Poperinge.
“Nosso mercado é voltado para diferentes 
públicos, das pessoas que procuram espa-
ço, a quem deseja transformá-lo, até quem 
deseja viver um único espaço da casa de 
forma multifuncional”, afirma Jan Van He-
cke. A Le Boone International começou em 
um momento histórico em que os preços 
das casas aumentavam sempre: “enquanto 
os cômodos se tornavam menores, e ali eu 
vi uma oportunidade. Trinta anos atrás eu 

comecei a criar soluções para aproveitar 
espaço, inserindo móveis de dupla função 
em cômodos pequenos, graças aos quais o 
cômodo podia se tornar uma sala de estar 
durante o dia e um quarto à noite”, continua 
Van Hecke.
Um mercado, o da Le Boone International, 
que teve um grande desenvolvimento em 
pouco tempo e por isso a empresa come-
çou, depois de um tempo, a sentir a ne-
cessidade de encontrar máquinas que aju-
dassem a agilizar o processo de produção 
para atender às inúmeras demandas do 
mercado. A empresa decide investir imedia-
tamente, comprando a inteira linha Biesse 
que hoje permite reduzir bastante o tempo 
de produção e a remessa.
“ Após uma cuidadosa análise de mercado 
e avaliação das soluções oferecidas, recor-
remos à Biesse. Recebemos um grande 
apoio técnico na fase inicial de escolha do 
produto, descobrindo as diversas solu-
ções dentro da vasta gama Biesse. Assim, 

há seis meses, optamos por uma solução 
completa, com várias máquinas que tra-
balham simultaneamente em linha. "A pri-
meira de todas", continua Jan Van Hecke, 
a "Brema Eko 2.1, a furadeira vertical para 
processamento do painel, em tempo real, a 
Stream A, a coladeira de borda lateral, e a 
Selco WN6, a seccionadora, que tem mos-
trado grande flexibilidade e se diferencia da 
concorrência. A abrangência da gama, a fle-
xibilidade dos produtos e a integração entre 
as tecnologias confirmaram a eficácia e o 
valor da nossa escolha. Para nós, isso signi-
ficou muita economia de tempo, tanto que 
em apenas um mês passamos de 3 meses 
de prazo de entrega para apenas 1 semana 
e meia ou 2, no máximo. Com um aumento 
geral no nível de qualidade. Tudo isso nos 
levou a adquirir três máquinas Biesse”, disse 
Van Hecke.

LE BOONE INTERNATIONAL  
O MÁXIMO DA PRODUÇÃO  
ENTRE INTEGRAÇÃO E AUTOMAÇÃO



BIESSEGROUP.COM

Tecnologias interligadas e serviços evoluídos 
para maximizar a eficiência e a produtividade, 
gerando novas competências ao serviço  
do cliente.

VIVA A EXPERIÊNCIA BIESSE 
GROUP NOS NOSSOS CAMPUS  
NO MUNDO
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