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EASYSCAN SMART

Inteligentny skaner do wydajnego 
cięcia poprzecznego i sortowania
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Ekonomiczne i wydajne

Seria EasyScan Smart jest uzupełnieniem innowacyjnej i 
całkowicie nowo opracowanej gamy skanerów WEINIG. 
Skaner oferuje najnowszą, wysokowydajną technologię 
w niskiej cenie. Wysokiej jakości czujniki przemysłowe i 
nowoczesna konstrukcja sprawiają, że EasyScan Smart sta-
nowi idealną podstawę stabilnej i wysokowydajnej produk-
cji. Skaner został opracowany do obsługi jednej lub dwóch 

pił optymalizujących. Może być on jednak wykorzystywany 
do wielu innych zastosowań. Dzięki kompaktowej kon-
strukcji może być zastosowany jako upgrade w istniejących 
systemach, a także w nowych liniach do rozkroju. Dzięki 
temu optymalizacja technologii skanowania jest dostępna 
dla firm każdej wielkości.

Nowe kamery:
Udoskonalona jakość obra-
zu

Nowe wzornictwo:
Prosta i stabilna konstrukcja w kom-
paktowej, nowoczesnej ramie

Najlepszy stosunek ceny do 
wydajności: Bądź o krok przed 
konkurencją Sztuczna inteligencja:

Doskonałe wykrywanie wad
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3D

OptiCore

Dual 
scatter

ACM

Wysoka wydajność przy niewielkiej 
inwestycji

Laserowe i kolorowe kamery bły-
skawicznie rejestrują istotne dane 
drewna z każdej strony.

Lasery 3D rejestrują i wizualizują obra-
biany materiał, zapewniając tym samym 
najwyższe standardy jakości.

OptiCore AI wspomaga wykrywanie wad 
na najpopularniejszych gatunkach drew-
na za pomocą sztucznej inteligencji.

ACM poprawia wykrywanie pęknięć uko-
śnych.

Dual Scatter umożliwia analizę włókien i 
gwarantuje najlepszą dokładność cięcia.

Automatyczna regulacja kamery 
zapewnia najlepszą jakość obrazu nieza-
leżnie od długości i grubości drewna.

OptiCore to wydajne oprogramowanie 
do optymalizacji wykorzystania materiału 
i wartości dodanej.  
 

Szybka amortyzacja

Oferujemy najlepsze rozwiązanie optymalizacyjne dla 
każdej deski obrabianej w tartaku.  
Każdy centymetr, każdy milimetr zaoszczędzony na 
obrabianym materiale zwiększa zysk  
Twojej firmy.

Gwarantowana jakość produktu

Skanery gwarantują stałą jakość Twoich produktów. 
Dzięki temu będziesz mógł dostarczać swoim klientom 
produkt najwyższej jakości.

Większa wydajność

Skanery są w stanie rejestrować dużą liczbę detali na 
minutę. Analizowanie desek za pomocą skanera jest 
znacznie szybsze niż ręczne wykrywanie wad gołym 
okiem.

Niższe koszty pracy

Znalezienie wykwalifikowanego personelu staje się 
coraz trudniejsze. Automatyczne skanowanie może 
rozwiązać ten problem. Ponadto pozwala zaoszczędzić 
na kosztach wynagrodzeń.

WEINIG oferuje więcej

Czego możesz oczekiwać:Dostępne technologie
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3D

Najnowocześniejsza  
technologia czujników
Wszystkie skanery są standardowo 
wyposażone w laserowe i kolorowe 
kamery. Połączenie tych dwóch czuj-
ników gwarantuje najlepsze rezultaty. 
Ciągły rozwój systemu czujników prze-
mysłowych sprawia, że ich wydajność 
stale wzrasta. Technologia ta służy 
do wykrywania wad takich jak: sęki, 
pęknięcia, rdzenie mimośrodowe itp. 
Dzięki dopracowanemu systemowi 
laserowemu sprawnie wykrywane są 
również trójwymiarowe wady po-
wierzchni np. otwory i oflisy. Wszyst-
kie czujniki są idealnie chronione 
przez klimatyzowaną obudowę. 

OptiCore AI to inteligentne oprogra-
mowanie do przetwarzania obrazu, 
wykorzystujące do identyfikacji cech 
drewna technologię Deep Learning, 
czyli klasę sieci neuronowych z obszaru 
sztucznej inteligencji. Ta metoda może 
znacznie poprawić dokładność wykry-
wania, ponieważ oprogramowanie 
uczy się przetwarzać obrazy podobnie 
jak ludzki mózg. Dzięki OptiCore AI 
skaner może nauczyć się automa-
tycznej analizy i rozpoznawania wad 
drewna zgodnie z wcześniej zdefinio-
wanymi parametrami. W wyniku tego 
uzyskujemy znacznie lepsze rezultaty i 
ich powtarzalność oraz skrócenie czasu 
ustawiania.

Wykrywanie wad za pomocą  
sztucznej inteligencji
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Dual 
scatter

ACM

Maksymalna dokładność cięcia

Ważnym elementem optymalizacji 
wykorzystania materiału i wydajności 
jest dokładna pozycja cięcia, szczególnie 
w przypadku produktów łączonych na 
mikrowczepy. Dokładność tą gwarantuje 
system Duo Scatter, który składa się z 
jednego lasera liniowego i jednego lase-
ra punktowego. Podczas gdy laser linio-
wy rozpoznaje głównie sęki, pęknięcia 
czy pęcherze żywiczne, laser punktowy 
usprawnia wykrywanie wad przede 
wszystkim na szorstkich powierzchniach. 
Poprzez kąt i wielkość punktów określe-
nie miejsca cięcia staje się zdecydowanie 
bardziej precyzyjne. Gwarantuje to trwa-
łe połączenia na mikrowczepy. Ta opcja 
jest dostępna zarówno dla twardych jak 
i miękkich gatunków drewna.

Zoptymalizowane wykrywanie 
pęknięć ukośnych
Wykrywanie ukośnych, niepionowych 
pęknięć było wcześniej trudnym zada-
niem. Dzięki zastosowaniu czterech 
specjalnie wypozycjonowanych lase-
rów moduł Angle Crack jest w stanie 
dostarczyć ważnych informacji dodat-
kowych. W przypadku płytkich pęknięć 
na górze i na dole materiału genero-
wany jest dodatkowy kontrast, który 
umożliwia wykrycie nawet trudno 
dostrzegalnych wad. Poprawia to ogól-
nie wykrywanie pęknięć i minimalizuje 
ryzyko zbyt dużej czułości wykrywania.
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OptiCore

Automatyczna regulacja kamery

Prosta konstrukcja EasyScan Smart 
idzie w parze z oprogramowaniem 
przyjaznym dla użytkownika. Skró-
cenie czasu ustawiania i konserwacji 
oznacza równocześnie zwiększenie 
czasu produkcji i przepustowości. 
Dlatego skaner wyposażony jest w 
automatyczną regulację kamery. Dzię-
ki temu wszystkie kamery są idealnie 
pozycjonowane, co gwarantuje dosko-
nałą jakość obrazu i rozdzielczość. Za-
pobiega to błędom obsługi i zmniejsza 
do minimum straty produkcyjne. 

Przyjazne oprogramowanie 
optymalizacyjne

Zarządzaj optymalnie swoją produkcją 
dzięki OptiCore. Oprogramowanie 
umożliwia bardzo precyzyjne zdefinio-
wanie produktów i wymaganych cech 
jakościowych. Czujniki odczytują każdy 
kawałek drewna, a oprogramowanie 
optymalizacyjne oblicza najlepsze 
możliwe wykorzystanie materiału z 
uwzględnieniem wymagań jakościo-
wych. Zarówno szczegóły produktu, jak 
i jego cechy jakościowe są zapisywane 
w bazie danych i w razie potrzeby 
można je szybko wybrać ponownie za 
pomocą funkcji "przeciągnij i upuść". 
Dzięki prostym i logicznym wskazów-
kom dla użytkownika, obsługa OptiCo-
re może być szybko opanowana przez 
każdego pracownika.
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*

Krok 1: Skanery bazują na różnych czujnikach takich jak 
np. kamery laserowe i kolorowe. Ekspert WEINIGA zdefi-
niuje odpowiednie czujniki oraz ich najlepszą kombinacją 
dopasowaną do rodzaju drewna, jakości powierzchni i 
wymaganej wydajności. Naszym celem jest uzyskanie jak 
najlepszej jakości informacji dla każdego rodzaju zastoso-
wań u klienta.

Krok 2: Przetwarzanie obrazu realizowane jest przez 
dopracowane oprogramowanie OptiCore. Wykrywa i 
określa ono wady oraz różnice kolorów w desce. Idealnie 
zestrojone dane czujników zapewniają przy tym optymalne 
przetwarzanie danych i wykrywanie wad. 

Krok 3: Optymalizacja realizowana przez wydajne oprogra-
mowanie OptiCore ustala najlepsze rozwiązanie podczas 
cięcia poprzecznego, rozkroju lub sortowania. Uwzględnia 
ona przy tym różne oczekiwania klienta i wymogi jakościo-
we. Bazując na dokładnych danych deski ustalonych podczas 
przetwarzania obrazu, deska zostaje zoptymalizowana zgod-

nie z określonymi wymaganiami. Możliwe jest określenie nie-
mal nieograniczonej liczby cech jakościowych i produktów. 
W ten sposób możliwe jest idealne zoptymalizowanie nawet 
złożonych produktów i wytworzenie niemal każdego rodzaju 
produktu końcowego. 

Opis optymalizacji w skrócie

* dostępne nie we wszystkich modelach skanerów
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EasyScan Smart może być wykorzystywany w wielu róż-
nych zastosowaniach. Od małych systemów klasy podsta-
wowej po duże zakłady produkcyjne — EasyScan Smart to 
niezawodny partner. Doskonale spełnia wymagania dzi-

siejszego spektrum produkcji i jest dobrze przygotowany 
do przyszłych zadań. EasyScan Smart to idealna podstawa 
dla zwiększenia produktywności i kontroli produkcji.

Optymalizacja procesów dla liderów rynku

Skaner z jedną piłą kapującą

Skaner z dwoma piłami kapującymi
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Nadaje się do każdego zastosowania

Kapowanie
EasyScan Smart C został opracowany 
specjalnie do zastosowań związa-
nych z cięciem poprzecznym. Dzięki 
licznym opcjom dodatkowym skaner 
jest niezwykle elastyczny i można go 
rozbudować zgodnie z indywidualny-
mi wymaganiami. Wybierz typ opty-
malizacji, zdefiniuj złożone produkty 
i połącz skaner bezpośrednio z siecią 
produkcyjną: W ten sposób wyraźnie 
wyprzedzisz swoich konkurentów!

Sortowanie
EasyScan Smart S oferuje wszystkie 
opcje sortowania desek. Rozwiązanie 
to integruje bezpośrednio centralne 
informacje, takie jak krzywizny, wil-
gotność itp. Dokładność i powtarzal-
ność optymalizacji zwiększa również 
precyzję sortowania. Eliminuje to róż-
nice jakościowe, wynikające z błędów 
ludzkich.
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ShapeScan

Stacja znakująca 

Jeżeli bezpośrednie połączenie danych 
nie jest możliwe lub nie jest pożądana 
złożona mechanizacja, można użyć 
stacji znakującej. Na każdej desce dru-
kowane są pozycje cięcia, klasy jakości 
i wybrana strona deski, a następnie 
deska zostaje bezbłędnie przekazana 
do pilarki. Stacja znakująca miejsca 
cięcia stanowi rozsądną opcję również 
w projektach z sortowaniem wytrzy-
małościowym oraz w liniach sortują-
cych. 

ShapeScan stanowi idealne rozwiąza-
nie, jeżeli krzywizna lub skręcenie w 
materiale mają być rozpoznane jako 
wada. W opcji dodatkowej istnieje 
możliwość pomiaru wygięć w poprzek 
włókien. Dzięki swym czujnikom 
skaner ShapeScan T może wykrywać 
krzywizny lub skręcenia w transporcie 
poprzecznym. W przeciwieństwie do 
tego skaner ShapeScan L mierzy te 
wartości w przelocie wzdłużnym. Na-
stępnie wartości te przekazywane są 
do optymalizacji tak, aby na przykład 
można było np. zachować maksymal-
ną dopuszczalną krzywiznę dla da-
nego produktu. ShapeScan może być 
również stosowany jako pojedyncze 
urządzenie do sortowania krzywizn.

ShapeScan
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OptiLink

FESFront End Scanner

Front End Scanner montowany jest za 
pilarką poprzeczną. Skanuje pocięte ele-
menty z obu stron. Umożliwia to wykry-
wanie wad np. rdzeni mimośrodowych 
wewnątrz deski poprzez ich kontrast. Na 
podstawie tej informacji produkty prze-
znaczone do łączenia na mikrowczepy 
lub do dzielonych profili zostają odsor-
towane i przekazane dalej do innego 
wyrzutnika. Pozwala to zminimalizować 
prace związane z dalszą obróbką i zmak-
symalizować wykorzystanie materiału. 
Front End Scanner można w każdej chwili 
zintegrować w istniejących systemach 
skanujących. Możliwe jest również jego 
zastosowanie w pilarkach poprzecznych 
z ręcznym zaznaczaniem wad.

OptiLink 

Stosowanie kompleksowych proce-
sów produkcyjnych było zawsze trud-
nym zadaniem. Połączenie różnych 
aplikacji i linii produkcyjnych utrudnia 
przepływ informacji. OptiLink został 
opracowany, aby takie procesy zopty-
malizować. Dzięki jednemu dostępo-
wi do wszystkich informacji produkcja 
"just in time" nie jest już trudnym 
zadaniem. OptiLink eliminuje błędy 
operatora i zmniejsza wymagane 
stany magazynowe półproduktów. 
Kolejną zaletą jest szybkie i proste 
zarządzanie danymi w systemie ERP.
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Dane techniczne EasyScan Smart C EasyScan Smart S

Prędkość maks. (m/min) do 240 * do 580 *

Maks. desek/min do 40 * do 80 *

Maks. wydajność m/min do 140 * do 280 *

Min. / maks. długość na wejściu (mm) 900 – 6500 * 900 – 6500 *

Min. / maks. szerokość na wejściu (mm) 35  –  260 35  –  260 

Min. / maks. grubość na wejściu (mm) 15 – 120 15 – 120 

Drewno twarde / drewno miękkie / /

Wysokość robocza (mm) 920 * 920 *

Standard i opcje (wewn.)

Kamera laserowa 2 S – 4 S

Kamera kolorowa 2 S – 4 S

Oświetlenie LED

Laser liniowy

Analiza włókien (laser punktowy)

ACM (wykrywanie pęknięć ukośnych - maks. 230 mm)

OptiCore AI

Chłodzenie / ogrzewanie obudowy kamer / /

Opcje (zewn.)

Mechanizacja skanera

ShapeScan

Front End Scanner

Sortowanie wytrzymałościowe (EScan)

Pomiar wilgotności

OptiGap

Stacja znakująca

Tabela przedstawia istotne dane techniczne. Bardziej szczegółowych informacji z uwzględnieniem 
indywidualnych wymagań udzieli Państwu przedstawiciel firmy WEINIG.

* Inne prędkości, wymiary lub wysokości robocze na zapytanie. Wszystkie skanery są dostosowywane do kon-
kretnych wymagań klienta. Dlatego dane mogą się różnić. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. 
Treści i zdjęcia mogą dotyczyć wyposażenia specjalnego, które nie należy do zakresu dostaw seryjnych. Pokrywy 
bezpieczeństwa zostały częściowo usunięte do zdjęć.

Tabela przeglądowa EasyScan Smart: 
Standardy i opcje

Standard Opcja
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EasyScan & EasyScan 
Lite: Optymalizacja 
ekonomiczna
Dzięki EasyScan i EasyScan Lite w pełni automatyczna 
optymalizacja jest dostępna dla każdej firmy. Niskie koszty 
inwestycyjne w połączeniu z dobrą kontrolą produkcji 
otwierają nowe możliwości. 

EScan do sortowania 
wytrzymałościowego 
EScan to duży krok w kierunku nowych zastosowań 
maszyn i urządzeń firmy WEINIG.  Dzięki certyfikowa-
nej funkcji sortowania pod kątem wytrzymałości można 
produkować elementy w klasie BSH, DUO, TRIO lub KVH z 
wydajnością 180 części na minutę. Skorzystaj z wielu opcji 
i kombinacji dzięki naszym modelom EasyScan, EasyScan 
Smart i CombiScan Sense.

CombiScan Sense: 
Maksymalna wydajność 
i elastyczność
CombiScan Sense to sztandarowa seria w ofercie skanerów 
firmy WEINIG. Liczne kombinacje czujników High-End tworzą 
perfekcyjną bazę i spełniają wszystkie wymagania obecnych 
procesów produkcyjnych. Wszystko staje się możliwe: więk-
sza prędkość, trudne powierzchnie, sortowanie pod kątem 
wytrzymałości, zmieniające się rozmiary. Skaner wzbogaci 
Twoją produkcję o zupełnie nowe możliwości optymalizacji. 
Jednocześnie zapewni maksymalną kontrolę i przejrzystość 
całego procesu produkcyjnego.
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Foetz, Luksemburg: Centrum kompetencyjne 
w zakresie projektowania i produkcji

Doradztwo

Szkolenia

WEINIG oferuje więcej

Kupując maszynę WEINIG słusznie 
oczekujesz najbardziej zaawanso-
wanej technologii na najwyższym 
poziomie. Kompleksowe doradztwo 
– na przykład w zakresie optymalnej 
integracji procesu nowej maszyny – 
jest w WEINIG tak samo oczywiste, 
jak sprawdzona koncepcja szkoleń z 
efektywnymi kursami. Duży zespół 
serwisowy gwarantuje również szyb-
ką pomoc, gdziekolwiek i kiedykol-
wiek będziesz jej potrzebować.
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THINK WEINIG

WIĘKSZA 
WYDAJNOŚĆ 
CZY WIĘKSZA 
ELASTYCZNOŚĆ? 
WYBIERZ OBIE.

Dziś partia licząca 100 sztuk, jutro partia licząca 1 sztukę. I każ-

de zamówienie możliwie jak najbardziej opłacalne. W czasach 

wielkich zmian każdego dnia pojawiają się nowe wyzwania. 

Dlatego potrzebujemy partnera, który nie tylko sprzeda nam 

maszynę, ale będzie także wspierać nas w przyszłości oferując 

kompleksowe doradztwo i skalowalne, elastyczne rozwiązania. 

WEINIG oferuje więcej.

Pierwszy krok naprzód: think.weinig.com



16

GRUPA WEINIG 

sales@weinig.com
www.weinig.com
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