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RYNEK WYMAGA
zmiany w procesach produkcyjnych, która po-
zwoliłyby na przyjęcie jak największej ilości 
zamówień, przy równoczesnym  zachowaniu 
wysokich standardów jakości, personalizacji 
produktów oraz zachowaniu krótkich i pewnych 
terminów wykonania.

BIESSE ODPOWIADA
oferując innowacyjne rozwiązania technologicz-
ne do obróbki materiałów technologicznych. 
Materia CL to gama pięcioosiowych centrów 
obróbczych, uniwersalnych i kompaktowych, 
zaprojektowanych i wykonanych w celu zaspo-
kojenia najbardziej zróżnicowanych wymagań 
obróbki z dużą prędkością w sektorze zajmują-
cym się frezowaniem materiałów zaawansowa-
nych, kompozytowych, żywic specjalnych lub 
warstwowych do wykonywania modeli form, 
do obróbki materiałów termoformowalnych, 
elementów trójwymiarowych o nietypowym 
kształcie, części dla lotnictwa, do produkcji stat-
ków i do przemysłu samochodowego.

EKSTREMALNA OBRÓBKA 
DZIĘKI NAJNOWSZEJ 
TECHNOLOGII
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 ABSOLUTNA PRECYZJA W OBRÓBCE KAŻDEGO TYPU 
MATERIAŁU

 WYSOKA JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ W KAŻDYM TYPIE 
OBRÓBKI

 NAJWYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA OPERATORA 
PODCZAS OBRÓBKI

MATERIA CL
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WYJĄTKOWA PRECYZJA 
WYKOŃCZENIA PRZY KAŻDYM 
RODZAJU MATERIAŁU



MATERIA             CL
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MATERIA CL TO PORTALOWE [LUB BRAMOWE – PRZYP.TŁUM] CENTRUM 
OBRÓBCZE NAJNOWSZEJ GENERACJI SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE PODCZAS 
OBRÓBKI FREZARSKIEJ I CIĘCIA ELEMENTÓW TRÓJWYMIAROWYCH W 
SEKTORACH SAMOCHODOWYM, LOTNICZYM I MORSKIM. 
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WYSOKA JAKOŚĆ I 
NIEZAWODNOŚĆ W KAŻDYM 
TYPIE OBRÓBKI

Elektrowrzeciona o wysokiej 
wydajności frezowania są 
dostarczane w trzech różnych 
wariantach: 6,5 kW, 11 kW i 15 kW 
w zależności od rodzaju obróbki

Możliwość zamontowania różnych typów wrze-
cion do 5 osi, chłodzonych płynem, typu prosto-
padłego

Elektrowrzeciono do ciągłej obróbki na 5 osiach 
elementów trójwymiarowych.
Głowica ma zredukowane wymiary, zapewnia 
sztywność strukturalną, tłumienie wibracji i 
może zostać wyposażona w różne elektrowrze-
ciona.

Ponadto głowice mogą być konfigurowane z 
obrotem ciągłym, z enkoderem na elektrowrze-
cionie, z bezpośrednim enkoderem i hamulcami 
pneumatycznymi na osiach zgodnie z wymaga-
nymi zastosowaniami
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MATERIA             CL

Wymiana narzędzi „pickup” wewnątrz 
obszaru roboczego.

SKRÓCONY CZAS  
WYMIANY NARZĘDZI

Maszyna może być również wyposa-
żona w rewolwerowy magazyn do 16 
narzędzi znajdujący się po prawej stro-
nie maszyny, w celu ułatwienia operacji 
zmiany oprzyrządowania 

Materia CL może zostać wyposażona w 
czujnik zbliżeniowy lub sondę laserową 
do presettingu narzędzi oraz w czuj-
nik sterowany radiowo do uzyskiwania 
współrzędnych oraz pomiaru elementu. 
W zależności od typu obróbki, Materia 
CL może zostać wyposażona w system 
smarowania i chłodzenia spray mist ze-
wnętrzny w stosunku do wrzeciona lub 
po prostu w system ze sprężonym po-
wietrzem. 
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WYJĄTKOWE MOŻLIWOŚCI 
KONFIGURACJI 
Materia CL może być skonfigurowana z czterema różnymi powierzchniami 
roboczymi: kraty otwarte, stół płaski z żywicy fenolowej, stół płaski aluminiowy 
lub stół płaski z aluminium z otworami w kształcie “T” wykończone blachami 
stalowymi. 

Powierzchnia kratowa umożliwia operatorowi ułożenie uszczelki w dowolnej konfiguracji wewnątrz kraty, tworząc dedykowany 
obszar podciśnienia.
Wewnętrzna komora umożliwia równomierne rozprowadzenie próżni na całym blacie. Każda strefa jest kontrolowana przez 
przycisk, aby zablokować element, jeden przycisk służy do  wyboru strefy drugi do jej uruchomienia. 
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MATERIA             CL

FUNKCJA OBRÓBKI 
WAHADŁOWEJ NA DWÓCH 
WYMIENNYCH STOŁACH

PRZEGRODA MA KONSTRUKCJĘ ALUMINIOWĄ I 
PRZEZROCZYSTE PANELE Z POLIWĘGLANU DLA 
OPTYMALNEJ WIDOCZNOŚCI OBSZARU ROBOCZEGO.

Możliwość montażu przegrody pozwalającej na pracę waha-
dłową. Operator może ładować/rozładowywać elementy w 
trakcie pracy maszyny. Czujniki elektryczne wewnątrz maszy-
ny gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo operatora.



10

 TECH
 NOLO
 GY

KREATYWNA TECHNOLOGIA
Wszechstronność, precyzja i dynamika to atuty 
maszyn Materia. Centra obróbcze sterowane 
numerycznie, zdolne do obróbki materiałów z wielu 
tworzyw sztucznych i kompozytów, bardzo się od 
siebie różniących, gwarantując dokładność i stałą 
niezawodność.

Jakość i precyzja elektrowrzecion, liczne opcjonalne 
i standardowe systemy dostępne w eksploatacji 
materiału obrabianego, dwa systemy sterowania 
(Osai OPEN M lub Siemens SINUMERIK 840D SL, 
szczególnie wymagane w sektorze motoryzacyjnym), 
solidna struktura i doskonałe połączenie między 
szybkością i precyzją. Różnorodność modeli 
będących w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby 
produkcyjne.



1111
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Materia CL może 
zostać wyposażona 
w skuteczny system 
zasysania pyłów z 
obróbki oraz w pokrywę 
górną całkowicie 
zakrywającą maszynę.

NAJWYŻSZY POZIOM 
BEZPIECZEŃSTWA 
OPERATORA

NAJWYŻSZY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA 
GWARANTUJE OBECNOŚĆ DRZWICZEK 
OTWIERANYCH FRONTOWO, MANUALNIE 
LUB AUTOMATYCZNIE, WYPOSAŻONYCH 
W OBSZERNE OKIENKA POZWALAJĄCE 
KONTROLOWAĆ PRACĘ MASZYNY.

System Air Jet 
Dla maksymalnej czystości gotowego 
produktu
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MATERIA             CL

MATERIA CL JEST 
DOSTĘPNY Z DWOMA 
RODZAJAMI KONTROLI 
NUMERYCZNEJ: 
OSAI I SIEMENS, 
DOSTOSOWUJĄC SIĘ 
DO RÓŻNYCH POTRZEB 
RYNKU.

PROSTOTA 
ZASTOSOWANIA

Ręczny panel sterujący, niezbędny na 
etapie przygotowania do pracy.
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Dane techniczne i ilustracje nie są wiążące. Niektóre zdjęcia mogą przedstawiać urządzenia wraz z akcesoriami opcjonalnymi. Biesse Spa zastrzega sobie prawo do 
nanoszenia ewentualnych poprawek bez wcześniejszego uprzedzenia.

Szacowany poziom ciśnienia akustycznego A (LpA) podczas pracy na stanowisku operatora maszyny z pompami łopatkowymi Lpa=79dB(A) Lwa=96dB(A) 
Szacowany poziom ciśnienia akustycznego A (LpA) na stanowisku operatora i poziom mocy dźwięku (LwA) podczas pracy z maszyną z pompami krzywkowymi 
Lwa=83dB(A) Lwa=100dB(A) 
Niepewność wymiaru K dB(A) 4.

Detekcja została przeprowadzona zgodnie z normami UNI EN 848-3:2007, UNI EN ISO 3746: 2009 (moc dźwięku) oraz UNI EN ISO 11202: 2009 (ciśnienie akustyczne 
na stanowisku operatora) podczas przechodzenia płyt. Wskazane  wartości hałasu przedstawiają poziom emisji i niekoniecznie są bezpiecznymi poziomami operacyj-
nymi. Pomimo, że istnieje związek pomiędzy poziomami emisji i poziomami ekspozycji, nie może on być wykorzystywany dla rzetelnego ustalenia czy niezbędne są 
dodatkowe środki ostrożności. Do czynników, które warunkują poziom ekspozycji, na którą wystawieni są pracownicy, wliczyć trzeba czas trwania ekspozycji, cechy 
miejsca pracy, inne źródła pyłu i hałasu jak również liczbę maszyn i inne towarzyszące procesy. W każdym wypadku niniejsze informacje pozwolą użytkownikowi 
maszyny na dokonanie optymalnej oceny niebezpieczeństwa i ryzyka.

MATERIA CL CL 3015 CL 4015 CL 5015 CL 3020 CL 4020 CL 5020

Wymiary maszyny

Szerokość mm 6000 7000 8000 6000 7000 8000

Długość mm 3200 3200 3200 3700 3700 3700

Wysokość mm 4400 4400 4400 4400 4400 4400

Skok osi

Oś X mm 3000 4000 5000 3000 4000 5000

Oś Y mm 1500 1500 1500 2000 2000 2000

Oś Z mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Przyspieszenie liniowe osi

Oś X m/min 85 85 85 85 85 85

Oś Y m/min 60 60 60 60 60 60

Oś Z m/min 60 60 60 60 60 60

Maszyna podczas pracy – głowica HS300D

Odległość od czoła wrzeciona do stołu roboczego mm 1137.5 1137.5 1137.5 1137.5 1137.5 1137.5

Sworzeń mm 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5 182.5

Zakres roboczy (czoło wrzeciona) mm

X 2635 3635 4635 2635 3635 4635

Y 1135 1135 1135 1635 1635 1635

Z 1017.5 1017.5 1017.5 1017.5 1017.5 1017.5

Maszyna podczas pracy – głowica HS675D

Odległość od czoła wrzeciona do stołu roboczego mm 946 946 946 946 946 946

Sworzeń mm 217 217 217 217 217 217

Zakres roboczy (czoło wrzeciona) mm

X 2566 3566 4566 2566 3566 4566

Y 1066 1066 1066 1566 1566 1566

Z 826 826 826 826 826 826

DANE 
TECHNICZNE
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MATERIA CL TT CL 3015 TT CL 3020 TT CL 5020 TT

Wymiary maszyny

Szerokość mm 6000 6000 8000

Długość mm 6410 6910 6910

Wysokość mm 4400 4400 4400

Skok osi

Oś X mm 3000 3000 5000

Oś Y mm 1500 2000 2000

Oś Z mm 1200 1200 1200

Przyspieszenie liniowe osi

Oś X m/min 85 85 85

Oś Y m/min 60 60 60

Oś Z m/min 60 60 60

Maszyna podczas pracy – głowica HS300D

Odległość od czoła wrzeciona do stołu roboczego mm 1137.5 1137.5 1137.5

Sworzeń mm 182.5 182.5 182.5

Zakres roboczy (czoło wrzeciona) mm

X (SX) 1297 1297 2297

X (DX) 1297 1297 2297

Y 1135 1635 1635

Z 1017.5 1017.5 1017.5

Maszyna podczas pracy – głowica HS675

Odległość od czoła wrzeciona do stołu roboczego mm 946 946 946

Sworzeń mm 217 217 217

Zakres roboczy (czoło wrzeciona) mm

X (SX) 1263 1263 2263

X (DX) 1263 1263 2263

Y 1066 1066 1566

Z 826 826 826
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SERV
ICE &
PARTS

Bezpośrednia i natychmiastowa koordynacja pomiędzy Service i Parts dla 
zgłoszeń o interwencję. Personel Biesse oferuje wsparcie Key Customers  
w siedzibie lub u Klienta.

BIESSE SERVICE 
 Instalacja i start-up maszyn i urządzeń. 

 Training center do szkolenia pracowników 
technicznych Biesse, filii, dystrybutorów i 
bezpośrednio Klientów.

 Przeglądy, aktualizacje, naprawy, 
konserwacja. 

 Rozwiązywanie problemów i diagnostyka 
zdalna. 

 Aktualizacje oprogramowania.

500
pracowników technicznych Biesse Field we Włoszech  
i na świecie.

50
pracowników technicznych Biesse działających  
w tele-service.

550
pracowników technicznych u autoryzowanych 
dystrybutorów.

120
wielojęzycznych kursów szkoleniowych każdego roku.
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Grupa Biesse promuje, podtrzymuje i rozwija bezpośrednie i konstruktywne relacje z Klientem, w celu poznania 
jego wymagań, doskonalenia produktów i usług posprzedażowych poprzez dwie jednostki temu poświęcone: 
Biesse Service i Biesse Parts.
Może również poszczycić się siecią globalną i wysoko wyspecjalizowanym zespołem, oferując na całym 
świecie usługi dla Klienta oraz wymianę części zamiennych do maszyn on-site i on-line 24/7.

BIESSE PARTS
 Oryginalne części zamienne Biesse oraz 
zestawy części dostosowane do modelu 
maszyny.

 Wsparcie w określeniu części zamiennej.

 Kurierzy DHL, UPS i GLS rezydujący w 
magazynach części zamiennych Biesse i 
liczne dzienne dostawy.

 Czas przetwarzania zoptymalizowany 
dzięki szerokiej sieci dystrybucji na świecie 
i zautomatyzowanym magazynom 
outsourcingowym z delokalizacją i 
automatycznymi magazynami.

92%
zgłoszeń dot. przestojów maszyn przetworzonych 
w ciągu 24 godzin.

96%
zgłoszeń terminowo  
przetworzonych.

100
pracowników działu części zamiennych  
we Włoszech i na świecie. 

500
zamówień przetwarzanych każdego dnia.



UPM MODENA:  
OD POMYSŁU DO GOTOWEGO PRODUKTU
Matteo Gualdi to dyrektor handlowy 
Upm, spółki z miasta Modena, obecnej 
od ponad siedemdziesięciu lat w sek-
torze visual communcation i neonów 
świetlnych oraz ostatnio również w sek-
torze general contractor. „Jesteśmy w 
stanie – opowiada Gualdi – zaoferować 
rozwiązania «pod klucz», od pomysłu 
do gotowego produktu, dostosowa-

ne do wszelkich oczekiwań, realizując 
własnymi środkami wszystkie aspekty 
projektowe, techniczne, biurokratyczne 
i logistyczne dzięki wysoko wykwalifi-
kowanym pracownikom technicznym i 
graficznym, którzy pracują na nowator-
skimi sprzęcie i używają innowacyjnych 
materiałów”. Grupa Biesse odegrała 
strategiczną rolę w realizacji drogi Upm 

ku innowacyjności: „Zawsze używaliśmy 
maszyn, które można by nazwać trochę 
niszowymi. Później jednak postanowili-
śmy zaopatrzyć się w maszynę bardziej 
zaawansowaną technologicznie i wydaj-
niejszą: znaleźliśmy ją w ofercie zapro-
ponowanej przez grupę Biesse”.



BIESSEGROUP.COM

Współdziałające technologie oraz 
zaawansowane usługi, zapewniają 
maksymalną wydajność i produktywność oraz 
oferują nowe rozwiązania dla Klientów.

PRZEŻYJ DOŚWIADCZENIE BIESSE 
GROUP W NASZYCH KAMPUSACH 
NA CAŁYM ŚWIECIE.
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