
หองตัดเพื่อความรวดเร็วและความเปนเลิศ

VECTORAutomotive



2

นับตั้งแตเปดตัวในป 2007. Vector ไดกาวขามขีดจํากัดดาน
ความเร็ว คุณภาพ และความนาเชื่อถือ เพื่อใหตนทุนการตัดตํ่าที่สุด 
ในตลาดปจจุบัน โซลูชันการตัดแบบดิจิทัล VectorAutomotive 
ของ Lectra มอบประโยชน 5 ประการสําหรับลูกคาที่ผลิตผาหุม 
เบาะนั่งและการตกแตงภายใน ในปริมาณมาก

■■ ความสามารถในการตัดสูงสุด 9 ซม.
■■ ความเร็วในการตัดสูงสุด
■■ คุณภาพการตัดแบบไรขอบกพรอง
■■ บัฟเฟอรนอยที่สุดระหวางชิ้นสวนตัด
■■ ระดับความนาเชื่อถือที่ไมมีใครเทียบได

โซลูชันทีบุ่กเบิกในยุค Internet of Things. Vector เปนโซลูชันการตัดแรกที่มีระบบเชื่อม 
ตอ ชวยใหมีเวลาทํางานสูงขึ้นผานการบํารุงรักษาเชิงปองกันจากระยะไกล 

VECTORAutomotive
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เทคโนโลยีทีด่ีทีสุ่ดในระดับ
รักษาความพรอมใชงานของเคร่ืองสูงถึง 98% 
ดวยการบํารุงรักษาเชิงปองกัน

ความสามารถในการตัดสูง
สามารถรองรับความหนาสูงสุด 9 ซม. 

ความยืดหยุน
เพือ่ตอบสนองความซับซอนทีเ่พิม่ขึน้ใน 
ขณะทีจ่ัดการชุดการผลิตทีผ่ันผวน

การบํารุงรักษาเชิงคาดการณ
เซ็นเซอรติดตั้งมากกวา 120 ตัวเพื่อการ 
ตรวจสอบระยะไกลโดยศูนยบริการ Lectra

■■ ลดการลงทุนทีไ่มจําเปน
■ ลดตนทุนการดําเนินงาน
■■ เพิม่ประสิทธิภาพหองตัด
■■ เพิม่ความยืดหยุนในการผลิต

VECTORAUTOMOTIVE ชวยใหคุณบรรลุวัตถุ
ประสงคความเปนเลิศในการปฏิบัติงานทัง้หมดของคุณ
: ■■ ชิ้นสวนตัดคุณภาพสูง

■■ ตนทุนตอชิ้นสวนตัดตํ่า
■■ ตวัเลอืกสนิคาหลากหลาย
■■ สามารถเปลี่ยนแปลงการผลิตในปริมาณนอยไดอยางรวดเร็ว
■■ กระบวนการผลิตและการสงสินคาสัน้ลง

ประโยชนที่ไดรับ
เพื่อรักษาความสามารถในการแขงขัน 
คุณจะตอง:

ความทาทายของซัพพลายเออรยานยนต

ความรวดเร็วของ
การสง

ความกดดันทาง
ราคา

ความตองการทีเ่พิม่
ขึน้ในการปรับแตง
และความหลาก
หลายของโมเดล

มาตรฐาน
คุณภาพ
สูงขึน้

■



Lectra เปนบริษัทเดียวที่รวมเอาเทคโนโลยีระดับแนว 
หนา ความเชี่ยวชาญดานหองตัด และบริการสนับสนุน 
ระดับโลกเขาไวดวยกันในขอเสนอเดียวเพื่อพลิกโฉม 
การดําเนินงานของโรงงานขนาดใหญและมีหลายแหง 
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ขอเสนอแบบครบวงจรของ Lectra

การพฒันา การเตรียมการผลิต การผลิต

การสรางตนแบบเสมอืน การตัดผา
VECTOR

การปูผา
BRIO

การสรางมารกเกอร/การเนสติง้
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เพิม่ผลผลิตสูงสุด
■ ตัดผาหลายชั้นดวยความเร็วสูง

รองรับความหนาตั้งแต 2.5 ซม. ถึง 9 ซม.

เพิ่มความคลองตัว
■ ผลิตในปริมาณนอยและปริมาณมากอยาง

งายดายเพือ่ตอบสนองความตองการทีผ่ันผวน

มั่นใจในคุณภาพ
■ ชิน้สวนตัดคุณภาพสูงสดุ ดวยฮารดแวร

ซอฟตแวร และอะไหลสิน้เปลืองดีทีส่ดุในระดับ

ลดตนทุน
■ ลดของเสียและราคาตอชิน้ตํ่าทีสุ่ดดวยการจํากัด

บัฟเฟอรระหวางชิน้สวนตัดใหนอยทีสุ่ดหรือไมมี

เพิม่เวลาทํางานสูงสุด
■ ประโยชนจากเซ็นเซอร 120 ตัวในเครื่องสําหรับการ 

รายงาน การวิเคราะห และการบํารุงรักษาเชิงคาดการณ

เพิม่ความคลองตัวในการดําเนินงาน
■ สรางหองตัดแบบลีนโดยเพิม่ความคลองตวัใน

การโหลด การตัด การเกบ็ และการบํารงุรกัษา

ตัวเลือกครบ ออกแบบเพื่อตอบสนองทุกความ 
ตองการในการตัดผา

iX

iP

iQ

ความแมนยํา

ความสามารถในการผลติ

VECTOR 
Automotive iP6

VECTOR 
Automotive iP9

VECTOR 
Automotive iX6

VECTOR 
Automotive iX9

VECTOR 
Automotive iQ80

VECTOR 
Automotive iQ50

Benefits

ตัดผาไดมากขึน้ เร็วขึน้ ดวยตนทุนทีตํ่ ่าลง
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นําเสนอ VectorAutomotive iP6 & iP9
ออกแบบเพื่อประหยัดวัสดุมากขึ้น
ปจจุบัน Lectra ไดเพิ่มโซลูชั่นใหม 2 ตัวเขารวมเครื่องตัดรุน Vector
VectorAutomotive iP6 และ iP9 เปนโซลูชั่นแรกในตลาดที่รวมนวัตกรรมลํ้าสมัยของอุปกรณการตัด แอพพลิเคชั่นซอฟต
แวร  และวัสดุสิ้นเปลืองที่ออกแบบปนพิเศษ เพื่อใหไดบรรลุการตัดแบบซีโรบัฟเฟอร บนวัสดุสําหรับยานยนตที่หลากหลาย

เครื่องตัดแรกทีส่ามารถตัดแบบ 0-Buffer (1) ได

เปนไปไดอยางไร?
ผานการรวมกันของการปรับปรุงท้ังสามดาน (ฮารดแวร ซอฟตแวร และวัสดุส้ินเปลือง)

■ ระบบสายพานลําเลียงความแมนยําสูงข้ันสูงทํางานควบคู 
กับเทคโนโลยีเซ็นเซอรภาพรุนใหมท่ีสามารถตรวจจับควา 
มเคนและปรับใหเขากับพารามิเตอรการตัดแบบเรียลไทม

■ ระบบจัดการใบมีดในตัว(1) รับประกันการตัดความ 
แมนยําสูง ระบบซอฟแวรประกอบดวย Vector 
Automotive iP6 & iP9 Pilot และคุณลักษณะเสริม 
อัลกอริธึมอันทรงพลังสําหรับจัดการเสน common 
line แบบเรียลไทมเพื่อระดับความแมนยําสูงสุด

■ ใบมีดถูกออกแบบเปนพิเศษ(1) สามารถตัดวัสด ุ
วัสดุสังเคราะหและวัสดุที่เปนโฟมไดหลายชั้น

สําหรับซัพพลายเออรยานยนต 
เครื่องตัดจะชวยประหยัดวัสดุได 
หลายแสนดอลลารตอป เมื่อเทียบ 
กับโซลูชันอื่นๆ 

(1) มีเงื่อนไขวาการใชอุปกรณตองเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา — รวมถึงการใชใบมีดตัดและกระดาษทรายลับมีดของ Lectra ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ — และเครื่องจะตองเชื่อม 
ตอกับเซิรฟเวอร Lectra อยางตอเนื่อง. Lectra ไมสามารถรับผิดชอบปญหาดานประสิทธิภาพหรือความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการใชอุปกรณไมเหมาะสม
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ประหยดัเวลา

ประหยดัเวลา

ประหยดัตนทุน

■ ตอบรับ RFQ ในเพียงไมกี่วัน
■ การทําตัวอยางและการเปล่ียนแปลงระหวาง

การพัฒนานอยลง 30% ถึง 50%

■ Lead time ในการผลิตเร็วขึ้นมากถึง 30%
■ ตอบสนองความตองการที่เพิ่มขึ้นสําหรับสินคา

สวนบุคคล

■ ลดตนแบบจริงที่มีตนทุนสูง
■ ลดการใชวัสดุและการลดตนทุนแรงงานในการผลิต

การพัฒนากระบวนการ

การพัฒนากระบวนการ

■ ตอบรับ RFQ ในเพียงไมกี่วัน
■ บรรลุเปาหมายตนทุนดวยการคิดตนทุนเบื้องตนที่

แมนยํา
■ ลดความซับซอนในการสื่อสารระหวาง OEM

และซัพพลายเออร

■■ ขจัดขอผิดพลาดระหวางการแปลขอมูล CAD การแปลง 
pattern เปนดิจิทัล และการสรางใบเรียกเก็บคาสินคา 
และเอกสาร

■ ลดของเสีย

ซอฟตแวร CAD และ ซอฟแวรหองตัด
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ลดของเสีย
■■ ยนวงจรการออกแบบสูการผลิตดวยการออกแบบ pattern

อัจฉริยะที่ชวยลดการสูญเสียและขอผิดพลาดใหเหลือนอยที่สุด

ควบคุมตนทุน
■■ คํานวณตนทุนลวงหนาอยางแมนยํา รับประกันมารกิ้น 

และเพิ่มอํานาจการตอรองกับซัพพลายเออร

เพิม่ผลผลิตสูงสุด
■■ ติดตามออเดอรที่ซับซอนและกําหนดสงที่แนนดวยการ

สรางมารคเกอรที่ซับซอนไดอยางรวดเร็ว

ประหยดัเวลา
■ จัดการมารคเกอรไดอยางรวดเร็วและใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ

ดวยระบบประมวลผลนอกเวลาอัตโนมัติ 
ออกสูตลาดไดเร็วขึ้น
■ เพิ่มความคลองตัวของกระบวนการและความเร็วในการออกสูตลาดดวย 

workflow แบบครบวงจรของ Diamino

ซอฟตแวรเตรียมการผลิต VectorMethod 
ออกแบบเพื่อรวบรวมคําสั่งการปูและการตัด
และสรางแผนงานติดตามผลพรอมบารโคดเพื่อ: 

■■ กระบวนการที่ปราศจากขอผิดพลาด
■■ การสงพารามิเตอรการปูและการตัดโดยอัตโนมัติ

■■ การติดตามและการควบคุมที่ดีขึ้นผานขอมูลที่เขาถึงไดและแชรได

VectorMethod สรางกระบวนการที่ปลอดภัย 
และประหยัดเวลา 
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อะไหลสิ้นเปลืองและอะไหลเปลี่ยนแท

ออกแบบเพื่อตอบสนองความทาทายดานการผลิตของคุณ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพหองตัดของคุณดวยอะไหลสิ้นเปลืองและชุดบํารุงรักษาแทจาก Lectra ที่ออกแบบเปนพิเศษ 
เพื่อใหแนใจวาโซลูชัน Vector ของคุณสามารถทํางานในระยะยาวอยางตอเนื่อง 

ชุดบํารุงรกัษา
■ จากผลตอบรับลูกคามากกวา 20,000 รายที่ใช 

อุปกรณ ชุดบํารุงรักษาประกอบดวยอะไหล 
Lectra ของแทและเทคโนโลยีลาสุด

ใบมีด
■ เพื่อใหคุณไดคุณภาพการตัดที่เหนือชั้น ใบมีด Lectra

ทําจากเหล็กคุณภาพสูง ทนทานตอการโคงงอ
การกระแทก และการสั่นสะเทือนไดดีเยี่ยม

กระดาษทราย
■  กระดาษทรายลับมีดของ Lectra ถูกผลิตภายใต 

การควบคุมคุณภาพภายในที่เขมงวด และออกแบบ 
เพื่อยืดอายุการใชงานใบมีดดวยพื้นผิวการลับที่มี
ประสิทธิภาพ 

สวาน
■■ Lectra มีดอกสวานหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบ

สนองการใชงานที่หลากหลายของคุณ

BRISTLE BLOCKS

■■ Bristle block ของ Lectra ออกแบบเปนพิเศษ
เพื่อยึดผาใหเขาที ่พรอมระบบทําความสะอาดเพื่อ
ชวยยืดอายุการใชงานของอุปกรณของคุณ

กระดาษและมวนพลาสติก
■■ Lectra นําเสนอผลิตภัณฑกระดาษและมวนพลาสติก 

เพื่อชวยใหคุณไดผลผลิตที่ยอดเยี่ยมดวยความเปนเนื้อ 
เดียวกันของสุญญากาศบนพื้นผิววัสดุ

General Agreement 
ของ Lectra
ขอตกลงทีเ่ปนประโยชนรวมกัน ผูเชีย่ว 
ชาญของเราจะตรวจสอบความตองการ 
ของคุณเพือ่จัดเตรียมตนทุนการจัดสง 
และเวลาจัดสงทีเ่หมาะสมทีสุ่ดใหกับ 
คุณ ตามการคาดการณทีด่ําเนินการ 
รวมกัน
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บริการ
Online

การบาํรุงรักษา
เชิงคาดการณ

บริการ
On-site

การบาํรุงรักษา
เชิงปองกัน

Software 
Evolution

Reporting & 
My Support

อะไหลเปลี่ยน
สําหรับ Power Full

เครือ่งไมเชือ่มตอ

ผลกระทบ ประโยชนทีไ่ดรับ

ชิน้สวนสําคัญเสียหาย
ทําใหการผลิตหยดุ

สูญเสียกําไร
จากการหยุดเคร่ือง

รักษาคุณภาพคาใชจายสําหรับ
เปลีย่นอะไหล

ประหยัดเวลา
และตนทุน

เคร่ืองเช่ือมตอ

หยดุเครือ่ง

หยุดเครือ่ง

On-site เพือ่ดําเนินการแกไข

คําเตือนและขอความ
แสดงขอผิดพลาด
ผูเชีย่วชาญเล็คตรา

วเิคราะหขอมูล 

วางแผนสําหรับการ On SiteOnsite เพือ่วินิจฉัยและ
และระบุชิน้สวนทีเ่สียหาย

โทรติดตอเพือ่ดําเนินการซอม
แซม Onsite

■■ การติดตามตลอดเวลา

■■ การเพิ่มประสิทธิภาพ

■■ ความคลองตัวในการ
เปลี่ยนแปลง

บริการของ Lectra

Use Case สําหรับการบาํรุงรักษาเชิงคาดการณ

Power Service เปนหัวใจสําคัญของโซลูชันหองตัด Lectra 
การเชื่อมตออยางตอเนื่องของเซ็นเซอรและเคานเตอรในตัวเครื่อง
กับคอลเซ็นเตอรของเราทําใหผูเชี่ยวชาญของ Lectra สามารถดํา 
เนินการแผนปองกันกอนที่จะเกิดความลมเหลว
Power Service ชวยใหคุณไดรับความปลอดภัยและประสิทธิภาพ
ในการผลิตที่สมบูรณแบบสําหรับงานตัดผาทั้งหมด และเพิ่มความ 
คลองตัวของการดําเนินการบํารุงรักษาของคุณ

ดวยบริการสนับสนุนของเรา 80% ของคําถามเกี่ยวของกับการผลิต 
สามารถแกไขไดอยางรวดเร็วและจากการรีโมตระยะไกล

■ ปองกันการหยุดทํางานและเพ่ิมความพรอม
ของเคร่ืองใหสูงสุด

■ รักษาประสิทธิภาพของเครื่อง
■  รับประกันคุณภาพจากความเช่ียวชาญในการ

ตัด 40 ปของ Lectra 

เชื่อมตอกับ Customer Care ของ Lectra

ประโยชนทีไ่ดรับ
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การบํารุงรกัษาหองตดั

การเพ่ิมประสิทธิภาพหองตัด

■ การเลือกขอเสนอ
■ การดําเนินการ

■■ การฝกอบรมและเพิ่มประ
สิทธิภาพ

ความพรอมใชงาน

บริการสนับสนุนของ Lectra
■■ การบํารุงรักษาเชิงปองกันมุงลด

เวลาหยุดเครื่อง

■ การสนับสนุนออนไลนเพื่อการแก
ปญหาอยางรวดเร็ว

■ การสนับสนุน On-site
■ การบํารุงรักษาเชิงคาดการณดวย

เซ็นเซอรหลายรอยตัวในเครื่อง
■ เขาถึงการอัพเกรดซอฟตแวรลาสุด

เพื่อใหอยูในระดับแนวหนาของเทคโน
โลยี 

■ รายงานประจํา ตัวชี้วัด และการถาม
ตอบกับฝายสนับ สนุนลูกคาของ
Lectra

■■ เคียงขางคุณเสมอ เราสามารถชวย
เพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานของหอง
ตัดผานการตรวจสอบอุปกรณและ
กระบวนการผลิตของคุณ:

การเปลี่ยนแปลงหองตัดสูระบบดิจิทัล

32 บริษทัในเครือ 

5 คอลเซ็นเตอร

3 ศูนยเทคโนโลยีขั้นสูงระหวางประเทศ (IATC)

พนักงานมากกวา 1,700 คน มากกวา 50 สัญชาติ 

ความเชีย่วชาญเฉพาะของ Lectra และบริการลกูคาดีที
สุดในระดับ

Lectra นาํเสนอความเชีย่วชาญ เทคโนโลยี และความรูดานอุตสาหกรรมเพือ่ 
สนบัสนนุคณุ โดยเริม่จากการ จัดหาโซลูชันทีเ่หมาะสมกับความตองการของคุณ 
และสนบัสนนุหองตัดของคุณตลอดการใชงาน การเตรียมความพรอมในการใช 
การสนบัสนนุ จนถึงการเพิม่ประสิทธิภาพของกระบวนการ

■■

ประสิทธิภาพ คุณภาพ
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เกี่ยวกับ Lectra
สําหรับบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเสื้อผา อุปกรณตกแตงภายในรถยนต เฟอรนิเจอร และอื่นๆ Lectra มุงเนนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีระดับพรีเมียมที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลงสูอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล 
Lectra เสนอโซลูชั่นเพื่อสงเสริมแบรนดและผูผลิตตั้งแตการออกแบบไปจนถึงการผลิต เพื่อใหเปนผูนําในตลาดและสรางความอุนใจดวยการบริการและการสนับสนุนที่ดีเลิศ กอตั้งขึ้นในป 1973 
ปจจุบัน Lectra มีบริษัทในเครือ 32 แหงทั่วโลกและใหบริการลูกคามากกวา 100 ประเทศ ดวยพนักงานมากกวา 1,700 คน Lectra รายงานรายได 333 ลานดอลลารในป 2561
Lectra ถูกจัดอยูในตลาดหลักทรัพย Euronext (LSS)
ดรูายละเอียดเพิม่เติมไดที ่www.lectra.com

® Vector is a registered trademark of Lectra.

https://twitter.com/LectraOfficial
https://www.linkedin.com/showcase/lectra-automotive/

