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O MERCADO PEDE
uma mudança nos processos de produção 
que permita atender ao constante aumento da 
demanda por produtos personalizados, com 
base nas exigências específicas do cliente, 
com prazos de entrega rápidos e garantidos.

A SOLUÇÃO IDEAL  
PARA A PRODUÇÃO  
SOB ENCOMENDA

A BIESSE FORNECE
com soluções tecnológicas que possam 
atender às necessidades das empresas que 
produzem sob encomenda, reduzindo signi-
ficativamente os custos e tempos de ciclo.  
Insider FT2 é uma furadeira da linha CN que 
permite trabalhar em sequência, com um 'set-
-up' igual a zero, uma carga de trabalho sob en-
comenda.
Insider FT2 é a máquina ideal para o fabricante 
de móveis montados e em kit e para a produção 
complementar de terceiros.
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 PROCESSAMENTO DE PAINÉIS DE DIVERSOS 
FORMATOS SEM PERDER TEMPO  
COM CONFIGURAÇÕES

 ALTA PRODUTIVIDADE E MÁXIMA FLEXIBILIDADE
 COMPLETA INTEGRAÇÃO NO FLUXO DA FÁBRICA

INSIDER FT2
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PROCESSAMENTO DE PAINÉIS  
DE DIVERSOS FORMATOS  
SEM PRECISAR 
RECONFIGURAR

A presença de dois pares de cabeçotes de operação, instalados em dois carros 
móveis independentes, permite realizar as operações de perfuração mais com-
plexas em pouquíssimo tempo, mesmo tendo que trabalhar peças diferentes 
umas das outras.

Cabeçotes operadores equipados com 
um grande número de ferramentas para 
atender a todas as necessidades de pro-
cessamento.
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ALTA  
PRODUTIVIDADE

Insider FT2 está disponível em dois tamanhos para atender às diferentes 
necessidades de produção:

 Insider FT2 com campo de trabalho máximo de 700 mm  
 destinada a produtores de móveis residenciais.

 Insider FT2 com campo de trabalho máximo de 1300 mm  
 adapta-se a todo o tipo de móveis, residencial, escritório, para lojas,  
 porque permite trabalhar painéis de vários tamanhos.

O campo de trabalho da Insider FT2 
torna possível processar simulta-
neamente dois painéis ou um úni-
co painel com todos os cabeçotes   
operadores disponíveis.

A FLEXIBILIDADE QUE CARACTERIZA A INSIDER FT2 NÃO COLOCA 
RESTRIÇÕES À PRODUTIVIDADE. A MÁQUINA PODE PRODUZIR 
ATÉ 2200 PEÇAS POR TURNO (VALOR RELATIVO À PRODUÇÃO DE 
LATERAIS DE COZINHA PADRÃO).
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MÁXIMA FLEXIBILIDADE  
DE PROCESSAMENTO

O sistema de batida retrátil permite total 
acessibilidade da parte frontal do painel.
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INSIDER     FT2

É possível realizar também os proces-
samentos mais complexos, graças à 
possibilidade de trabalhar 5 faces do 
painel.

INSIDER FT2 VERSÃO 
1300 É CAPAZ  
DE ENFRENTAR TODAS  
OS PROCESSAMENTOS  
QUE IMPÕEM  
OPERAR SEM LIMITES 
DE TAMANHO.

Grupo de inserção de buchas para aca-
bamento de processamentos típicos de 
móveis de escritório.

A área de trabalho em versão configu-
rável permite a adaptação automática 
de uma única prateleira / sistemas de 
transporte de forma a garantir sempre 
a acessibilidade necessária aos proces-
samentos a serem realizados. A coloca-
ção das prateleiras ocorre em um tem-
po muito curto, graças à motorização 
independente de cada elemento para 
garantir a máxima produtividade.
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PRODUÇÃO CONTÍNUA
Uma gama completa capaz de atender todas as 
necessidades de produção e flexibilidade.

As furadeiras Biesse podem trabalhar 
simultaneamente dois painéis chagando a níveis 
máximos de produtividade. Sem necessidade de 
configuração ao passar de um processamento para 
o outro. Redução do custo de transformação de 
materiais em mais de 60%.

 DRILL
 ING
  SOLU
 TION
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INTEGRAÇÃO COMPLETA  
NO FLUXO DE PRODUÇÃO

A Biesse é capaz de fornecer diversas 
soluções integradas de acordo com 
as necessidades específicas de 
produtividade, automação e espaço 
disponível.

Winner W3 é uma solução automática que permite a carga e 
descarga de painéis em linhas flexíveis de perfuração para a 
gestão de pilhas sob encomenda.



INSIDER     FT2
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EXEMPLOS DE INTEGRAÇÃO  
EM UMA LINHA DE PRODUÇÃO

Célula de perfuração flexível terceirizada.

Sistema flexível para a produção de móveis de interiores por encomenda de um fabricante de móveis.
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SEMPLICE DA USARE  
E PERFETTAMENTE INTEGRATA  
CON IL GESTIONALE

L'integrazione software 
all’interno degli 
stabilimenti produttivi 
è diventata una reale 
necessità. Biesse si 
avvale di un team 
specializzato in grado 
di gestire l'architettura 
software dell'impianto, 
lo scambio di dati con 
i sistemi gestionali 
esistenti passando 
attraverso i supervisori 
di linea, il traking dei 
prodotti in lavorazione.

Tramite il supervisore è possibile gestire 
in maniera semplice ed intuitiva l’import 
e la gestione dei carichi di lavoro come 
pure le interfacce di comunicazione coi 
singoli operatori presenti lungo la linea 
controllando di fatto l’intero processo 
produttivo.

Interfaccia operatore straordinariamente potente  
e semplice da usare, che permette decisioni rapide  
e provvede automaticamente ad ottimizzare il ciclo  
in funzione degli utensili disponibili a bordo,  
per minimizzare i tempi di lavoro.

BiesseWorks è il sistema di programma-
zione delle macchine Biesse che abbina 
prestazioni elevate ad una grande faci-
lità d’utilizzo. L’interfaccia è personaliz-
zabile in base alle esigenze dell’utente.
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DATI TECNICI

Dati tecnici ed illustrazioni non sono impegnativi. Alcune foto possono riprodurre macchine complete di opzionali. Biesse Spa si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso. 

Livello di pressione sonora ponderato A (LpA) in lavorazione posto operatore su macchina con pompe a palette Lpa=80dB(A) Livello di pressio ne sonora ponderato A (LpA) posto operatore e 
livello di potenza sonora (LwA) in lavorazione su macchina con pompe a camme Lwa=99dB(A) In certezza di misura K 4 dB(A) 

Il rilevamento è stato eseguito rispettando la norma UNI EN 848-3:2007, UNI EN ISO 3746: 2009 (potenza sonora) e UNI EN ISO 11202: 2009 (pressione sonora posto operatore) con passaggio 
pannelli. I valori di rumorosità indicati sono livelli di emissione e non rappresentano necessariamente livelli operativi sicuri. Nonostante esista una relazione fra livelli di emissione e livelli di 
esposizione, questa non può essere utilizzata in modo affidabile per stabilire se siano necessarie o meno ulteriori precauzioni. I fattori che determinano il livello di esposizione a cui è soggetta la 
forza lavoro comprendono la durata di esposizione, le caratteristiche del locale di lavoro, altre fonti di polvere e rumore ecc., cioè il numero di macchine ed altri processi adiacenti. In ogni caso, 
queste informazioni consentiranno all’utente della macchina di effettuare una migliore valutazione del pericolo e del rischio.

INSIDER FT2 700 INSIDER FT2 1300

X mm 6278 7358

Y mm 3030 3840

Z mm 2000 2000

Potenza elettrica installata kW 39

Consumo aria compressa NI/min 1200

Consumo aria aspirazione NI/min 14700

INSIDER FT2 700 INSIDER FT2 1300

Dimensioni del massimo pannello lavorabile singolarmente mm 2700 x 700 x 50 3650 x 1300 x 50

Dimensioni del minimo pannello lavorabile mm 260 x 160 x 12 260 x 160 x 12

Dimensioni dei massimi pannelli lavorabili in tandem mm 1300 x 700 1775 x 1300

INGOMBRI

CAMPI DI LAVORO
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MADE
WITH
BIESSE

INDUSTRY 
4.0 READY

O compromisso da Biesse é transformar as fábri-
cas dos nossos clientes em real-time factories 
prontas para garantirem as oportunidades da digi-
tal manufacturing, onde as máquinas inteligentes e 
o software tornam-se ferramentas indispensáveis 
que facilitam o trabalho diário de quem, em todo o 
mundo, trabalha o vidro, a pedra, o metal e não só. 
A nossa filosofia é prática: fornecer dados concre-
tos aos empreendedores para ajudá-los a abater os 
custos, melhorar o trabalho e otimizar os proces-
sos.

Tudo isto quer dizer ser 4.0 ready.

A Industry 4.0 é a nova fronteira da 
indústria baseada nas tecnologias 
digitais, nas máquinas que falam 
com as empresas. Os produtos são 
capazes de comunicar e interagir 
entre si de forma autônoma em 
processos de produção ligados  
por redes inteligentes.



LAGO.IT

MADE
WITH
BIESSE

AS TECNOLOGIAS DO GRUPO BIESSE 
ACOMPANHAM A FORÇA INOVADORA E OS 
PROCESSOS DE QUALIDADE TOTAL DA LAGO

No cenário repleto do design doméstico, 
a Lago afirma a própria identidade de 
marca emergente, através dos produtos 
inspiradores e uma filosofia corporativa 
que abraça a interação entre negócio e 
arte, unidos à pesquisa para um desen-
volvimento sustentável. 
“Realizamos uma série de projetos, ou 
melhor de conceitos - explica Daniele 
Lago - que fez surgir a Lago contempo-
rânea: nós concebemos o design como 
uma visão cultural de todo o conjunto 
do negócio, e não só de cada produto”.
A flexibilidade é a palavra chave na Lago 
- declara Carlo Bertacco, responsável 

pela produção. Começamos a introduzir 
o conceito de processamento somente 
para os pedidos fechados, isso permitiu 
diminuir a necessidade de espaço, esva-
ziando a fábrica desde o princípio”.
As máquinas que compramos – des-
creve ainda Bertacco – são belíssimos 
sistemas, um investimento relacionado 
ao que oferecem, e representam uma 
escolha da filosofia de produção. Esta-
mos falando de um certo volume de pro-
dução com a qualidade Lago e de perso-
nalizar o mais tarde possível e quando 
solicitado pelo cliente, em resumo, são 
os princípios da lean production”.

Fonte: 
IDM Industria del Mobile
Lago, nosso cliente desde 1999,  
é uma das marcas de móveis  
para interiores de mais prestígio  
do design italiano no mundo. 



SERV
ICE &
PARTS

Coordenação direta e imediata entre o Service e Parts das solicitações  
de serviço. Suporte para Key Customers com pessoal dedicado da Biesse  
na sede e/ou no local do cliente.

BIESSE SERVICE 
 Instalação e configuração das máquinas  
e sistemas.

 Training center para a formação dos técnicos  
Field Biesse, filiais, revendedores e 
diretamente nos clientes.

 Revisões, atualizações, reparos, 
manutenção.

 Solução de problemas e diagnóstico a 
distância.

 Atualização do software.

500
técnicos Biesse Field na Itália e no mundo.

50
técnicos Biesse que operam por telesserviço.

550
técnicos Revendedores certificados. 

120
cursos de treinamento multilíngue todo o ano.
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O Grupo Biesse promove, cuida e desenvolve relações diretas e construtivas com o cliente para conhecer as 
suas exigências, melhorar os produtos e os serviços de pós-venda, através de duas áreas específicas: Biesse 
Service e Biesse Parts. 
Com uma rede global e uma equipe altamente especializada, a empresa oferece em qualquer parte do mundo 
os serviços de assistência e peças de reposição para máquinas e componentes, on-site e on-line, 24 horas por 
dia, 7 dias por semana.

BIESSE PARTS
 Peças de reposição originais Biesse e kit de 
peças de reposição personalizados segundo 
o modelo da máquina.

 Suporte para a identificação da peça de 
reposição.

  Escritórios dos serviços de entrega expressa 
DHL, UPS e GLS dentro do depósito das 
peças de reposição da Biesse com várias 
coletas diárias.

 Prazos de expedição melhorados, graças à 
ampla rede de distribuição no mundo, com 
depósitos deslocalizados e automáticos.

92%
dos pedidos por interrupção da máquina expedidos 
em 24 horas.

96%
dos pedidos expedidos dentro da data acordada.

100
funcionários específicos para as peças  
de reposição na Itália e no mundo. 

500
pedidos processados diariamente.



 LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE



BIESSEGROUP.COM LIVE 
 THE 
 EXPERIENCE

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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