
REZANIE 4.0 
AUTOMATIZOVANÉ 
RIEŠENIA 
PRE POSTPRESS
V roku 2019 prišlo k zlúčeniu dvoch spoločností s dlhou 
tradíciou v grafickom priemysle – baumannwohlenberg 
a PERFECTA. Pod spoločnou značkou 
baumannperfecta predstavujú inovatívne riešenia, ktoré 
vznikli spojením know-how ich vývojových oddelení. 

Rezanie 4.0 - Automatizované riešenia pre postpress

Výroba 4.0 – Aplikácia 
v dokončovaní 

Budúcnosť je digitálna . 
Digitalizáciou je priemyselná 
výroba prepojená naprieč procesmi 
prostredníctvom moderných 
informačných a komunikačných 
technológií . Inteligentné systémy tvoria 
mostík medzi človekom a strojom 
a umožňujú tak optimalizáciu v rámci 
celého hodnotového reťazca vo výrobe 
a počas celého životného cyklu 
produktov . Manažérske informačné 
systémy (MIS) zaisťujú prehľadnú 
evidenciu a distribúciu všetkých dát 
relevantných pre výrobu, čo výrazne 
napomáha optimalizovať náklady . 

So softvérovým riešením Straight 2 
Cut sú tieto procesy ešte bezpečnejšie . 
Prepress dáta sa vyvolajú pomocou 
snímača čiarových kódov a rezačka ich 
rovno prevedie do rezacích programov . 
Vo verzii Straight 2 Cut Plus generátor 
rezacích programov zabezpečuje 
interaktívne a automatizované 
vytváranie programov prostredníctvom 
pracovnej stanice paralelne 
s procesom rezania .

Vzdialený prístup pre zabezpečenie 
priamej podpory

Pre všetky stroje so zložitejším 
ovládaním ponúka baumannperfecta 
možnosť vzdialeného prístupu . 
Či už ide o diagnostiku, servis 
na diaľku alebo otázky týkajúce sa 
programovania – táto možnosť šetrí 
čas a náklady a zaisťuje hladký priebeh 
výroby . V budúcnosti bude možné 
prostredníctvom tohto pripojenia 
realizovať ďalšie funkcie, a to ako 
súčasť internetu vecí (IoT) .

Umelá inteligencia

Pod skratkou BASS (Baumann 
Automatic Cutting System) predstavuje 
baumannperfecta systém, ktorý 
pomocou robota dokáže automaticky 
a úplne bez obsluhy vykonávať proces 
rezania, pričom robot preberá úlohy 
operátora . Kombinácia mechaniky 
a senzorov, ako aj integrácia umelej 

Pripojenie do siete | MIS 

Integrácia rezacieho pracoviska 
do interného manažérskeho 
informačného systému (MIS) 
je nevyhnutná pre efektívny 
výrobný proces . Zozbierané 
údaje o štruktúre zákaziek sú 
rozhodujúce pre organizáciu, 
kontrolu a reguláciu pracovného 
toku . Pomocou ethernetového 
rozhrania ako štandardného 
vybavenia môže užívateľské 
rozhranie vysokorýchlostnej rezačky 
prevziať funkciu MIS-/BDE terminálu 
prostredníctvom vzdialeného 
pripojenia .

Rezačky baumannperfecta sa 
vyznačujú otvoreným rozhraním, 
čo umožňuje ich pripojenie k rôznym 
MIS systémom .

Vytváranie sietí | Workflow 
systémy

Pomocou softvéru CutTronic 
sa údaje CIP3/4 vygenerované 
v predtlačovej príprave importujú 
a konvertujú do podoby rezacích 
programov . CutTronic Plus okrem 
tejto funkcie ponúka aj ďalšie 
výhody . Prostredníctvom tohto 
softvéru môžu byť existujúce dáta 
CIP3/4 externe upravované, a tak 
dokonale prispôsobené pracovnému 
toku .

inteligencie tak umožňujú vykonávať 
činnosť rezania v takte skúseného 
operátora .

Ešte efektívnejšia kontrola procesov 
prostredníctvom IntelliKnife

Nôž Intelliknife vyvinutý 
spoločnosťou Hagedorn GmbH 
umožňuje úplnú analýzu výrobného 
procesu . Tento systém je 
možné jednoducho dodatočne 
namontovať na všetky rezacie stroje 
baumannperfecta . Pri inštalácii je čip 
v rezačke okrem základných údajov 
naprogramovaný aj špecifickými 
parametrami zákazníka . RFID čip je 
pevne integrovaný v noži a následne 
zaznamenáva všetky relevantné 
údaje do novovyvinutej aplikácie, 
ktorá zaručuje optimálny výrobný 
proces od plánovania objednávky 
až po archiváciu po jej dokončení . 
Po zapnutí rezačky sa zaznamenáva 
čas, nastavenie, počet rezov, rýchlosť 
poradia rezu, prestoje stroja, kvalita 
čepele, ako aj zostávajúca životnosť .

Grafitec je výhradný dodávateľ 
strojov baumannperfecta 
pre Slovenskú republiku .

INTEGRÁCIA REZACIEHO PRACOVISKA DO INTERNÉHO 
MANAŽÉRSKEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU (MIS) JE NEVYHNUTNÁ 
PRE EFEKTÍVNY VÝROBNÝ PROCES.
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