AutoMarker
It’s more than optimization.

PolyPattern Pastal, işletme
verimliliğinizi arttırmak, iş gücü
maliyetlerinizi ve kumaş sarfiyatınızı
azaltmak, kumaş siparişlerinizi
optimize etmek için tasarlanmıştır.
PolyPattern Otomatik Pastal sistemi en verimli pastalları
dakikalar, hatta saniyeler içinde oluşturur. PolyPattern
Otomatik Pastal sisteminin esnek yapısı sayesinde hatalı
kumaş, kanat farkı, pano baskılı kumaş, merdiven pastal,
blok payları gibi karmaşık pastal oluşturma, kesim ve
üretim ihtiyaçlarınızın üstesinden kolayca gelebilirsiniz.
PolyPattern Otomatik Pastal Sistemi siparişleriniz için en
ideal kumaş enini bile hesaplar.

%70 daha az iş gücü

Hatalı kumaşlarınızda esnek pastal çözümleri

Kanat farkı olan kumaşlarınızda verimli pastallar

Bazı parçaları
el ile yerleştirin…

%8 daha az kumaş

%100 otomasyon

… diğer parçalar
otomatik olarak
yerleşsin
Otomatik Pastalda
birden fazla
kalıbınıza birlikte tela
payı tanımlayabilme

Merdiven pastal yerleşimlerinizde bile en verimli pastalları elde edin

AutoMarker
It’s more than optimization.

1990’dan beri, PolyPattern müşterileri
yüksek verimliliğin keyfini sürüyorlar.

Farklı
modelleri
Set olarak
çalışın

PolyPattern en ideal kumaş enini sizin için bulur

Detaylı kumaş maliyet raporu

• Pastal hazırlığında maksimum verimlilik: Farklı üretim koşullarını
otomatik olarak yönetin
• 7/24 çalışma: Pastallarınızı akşam çalışmaya bırakın, sabah geldiğinizde hazır olsun
• En verimli parça yerleşimi
•O
 ptimal kumaş siparişleri: Olması gereken miktar ve ende kumaş ihtiyaç
hesaplamanızı PolyPattern hazırlar
• Üretim hatalarını azaltın: PolyPattern’in özelleştirilebilir uyarı sistemi
sayesinde hataları engelleyin
• Çözüm ortaklarınızla güvenli veri alışverişi: Diğer CAD sistemleri, uygulamalar
ve cihazlar ile doğrudan bağlantılı arayüz.
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> PolyPattern – Kalıp Hazırlama ve Otomatik Pastal Sistemleri
> PolyPattern DOT Plotter – Yüksek Kaliteli Çiziciler
> PolyOrganize – PLM Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
> VStitcher – 3 Boyutlu Model Geliştirme
> OrbitVU – 360° Fotoğraf Sistemleri
> Mockshop – Görsel Mağaza Düzenleme Yazılımı

