
A mesa de corte mais produtiva 
para produção de embalagens, 
sinalização e displays de PDV

Kongsberg C



Kongsberg C: Alto desempenho na plataforma 
mais sólida do setor

A Kongsberg C foi projetada para ter excelente desempenho , ampliando os 
limites da produção de pequenas tiragens. 

A Kongsberg C oferece velocidade de 100 m/min – 66 ips e aceleração de 
até 1,5 G, com deslocamento preciso e rápido da ferramenta, possibilitando 
a produção de pequenas tiragens de alta qualidade, mesmo com prazos de 
entrega mais apertados.

O desempenho impressionante da Kongsberg é possível devido a sua sólida 
estrutura. A mesa de corte é fornecida com um tampo de mesa composto de 
alumínio, sistema de transmissão de cremalheira e pinhão e mapeamento 
dinâmico da mesa.

Kongsberg C24s Kongsberg C24p



Travessa composta de 
carbono 

O transverso composto de carbono 
possibilita combinar velocidade 
com qualidade, sem comprometer 
o material, mesmo em extensões 
de 3,2 metros. A extrema rigidez do 
carbono permite que o transverso 
trabalhe com precisão em altas 
velocidades e cargas pesadas, 
mesmo com os materiais mais 
complexos. 

Kongsberg C60sKongsberg C44pKongsberg C44s
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Avanço no rendimento pelas 
ferramentas de alto desempenho 

Formas ou estruturas em 2D ou 3D em qualquer material. A criatividade é o único limite ao usar uma mesa de corte Kongsberg C. 

Sinalização rígida Display Embalagem de 
corrugado



A Kongsberg C trabalha com uma ampla variedade de ferramentas opcionais unitárias. Diversas ferramentas 
ficam disponíveis durante a produção, de acordo com os materiais que deseja processar. 

O sistema de ferramentas inclui calibração de espessura de material e uma câmera opcional para registro 
de material impresso. O conjunto de ferramentas da Kongsberg C aumenta o rendimento e a precisão.

1. Posição da 
ferramenta de 
carga pesada

 › Heavy Duty Tool Unit

 › Unidade de fresa High-Power

 › Unidade de corte de espuma

2. Posição da inserção
 › Ferramenta de perfuração

 ›  Ferramenta de inserção de 

Caneta

 › Ferramenta FiberTip

3. Posição da 
ferramenta rápida

 ›  Ferramenta VibraCut de alta 

frequência

 › Ferramenta VibraCut

 › Ferramenta de corte Hi-Force

 › Ferramenta de corte RM

 › Ferramenta PressCut

 › Ferramenta Psaligraphy

 › Ferramenta RotaCut

 › Ferramenta CorruSpeed

Papel cartão Corrugado plástico Sinalização flexível



Automatização de folhas
O alimentador Kongsberg i-BF aumenta a produtividade 
do seu trabalho.

O i-BF alimenta a mesa com corrugados, papel cartão e 
material plástico diretamente do palete de forma precisa 
e rápida usando três ciclos de alimentação por minuto, 
em um fluxo contínuo de material sem interrupção.

Não há necessidade de empilhamento intermediário, 
empilhadeiras e mesas de trabalho. Você pode usar seus 
próprios paletes, ou mesmo usar os pallets genéricos 
fornecidos com as chapas. 

Produção MultiZone
A produção MultiZone permite que você carregue duas 
folhas e dobre a capacidade de produção da sua mesa 
de corte Kongsberg sem precisar de complementos 
caros de automatização.

Com o controle de zona ao seu alcance, as seções a 
vácuo podem ser ativadas e desativadas individualmente 
ou de forma automática , quando desejar, com base na 
posição do trabalho.

Aumento no rendimento devido à 
automatização inteligente

Produção com código de barras
Garante a produção consistente e a qualidade final, sendo 
especialmente recomendada quando há vários trabalhos 
únicos enfileirados. A câmera realiza a leitura do código 
de barras e aplica automaticamente às configurações 
corretas de ferramenta e produção. 

 • QR
 • Data Matrix
 • Code39
 • Suporte à várias pilhas
 • Suporte ao MultiZone



Automação robotizada: novas 
oportunidades

Automatização da bobina
É possível automatizar rolos como uma solução 
independente, ou como parte da unidade de automatização 
de folhas e rolos desenvolvida para atender aumentos 
no volume de produção.

O manuseio robotizado do material traz vantagens à 
produção. O braço robótico carrega o material diretamente 
do pallet, e faz isso de forma automática durante o tempo 
que você desejar. As pinças trabalham com uma ampla 
gama de materiais e o tempo de produtividade de corte 
é maximizado. 

A flexibilidade da robotização permite a automatização 
de diferentes métodos de produção.



O Quick Box permite que os operadores 
produzam uma caixa em apenas 3 etapas. 
Inicie rapidamente um novo design de 
embalagens ou produza as caixas de 

remessa sob demanda. Não é necessário 
ter conhecimentos em design CAD. O Quick 
Box faz parte do i-cut Production Console.

Aumento no rendimento pela facilidade.

Simplificar operações complexas é a chave 
para atingir a produtividade. As soluções de 
operação da Kongsberg tornam o processo 
de produção mais eficiente. O design 
ergonômico fornece fácil acesso à mesa de 

corte por todos os lados, sem suportes ou 
outros componentes que possam bloquear 
os movimentos do operador. Mas, além 
disso, uma série de soluções simplifica cada 
etapa do fluxo de trabalho.

i-cut Production Console: 
uma experiência de usuário 
simplificada
O i-PC é apresentado como padrão para todas 
as mesas Kongsberg e oferece comunicação 
gráfica baseada em ícones e uma interface 
personalizada de operador (login distinto) 
em vários idiomas. O i-PC inclui tecnologia 
para métodos inteligentes de produção, 
planejamento, relatórios e todo o necessário 
para garantir uma produção consistente e 
sem atrasos.

Quick Box

ArtiosCAD Display Store 
Nunca recuse uma solicitação! O ArtiosCAD 
Store torna o design de display de PDV 
em uma tarefa muito simples. Ele oferece 
modelos de design para PDV que já estão 
prontos para serem produzidos em uma 
mesa de corte Kongsberg. Visite esko.com/
displays para obter mais informações. 



Shared Resources

Device Manager 
O Device Manager permite visualizar a 
máquina de qualquer lugar. Ele apresenta 
todos os trabalhos em andamento e possibilita 
que os operadores façam a distribuição de 
forma otimizada para a utilização das mesas 
Kongsberg. O Device Manager ajuda a reduzir 
o prazo de entrega e as taxas de rejeição; 
elimina o desperdício de materiais, além 
de permitir o gerenciamento de pequenas 
tiragens de forma inteligente, otimizando a 
produtividade dos equipamentos. O Device 
Manager é uma opção do i-PC. 

Simplificar também significa substituir tarefas 
manuais complexas por automatização. A 
funcionalidade “Shared Resources” no i-cut 
Production Console analisa os arquivos 
de entrada e seleciona automaticamente 
a ferramenta certa, as configurações 
corretas da mesa e a sequência de corte. 
O resultado? Uma produção rápida e 
consistente, independentemente de quem 

opera a mesa. Você não precisará mais 
esperar por um operador experiente para 
produzir trabalhos complexos. Com o Shared 
Resources, você consegue entregar o que 
seus clientes necessitam em um curto prazo. 
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 Assuma o controle das pequenas tiragens
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Arquivos parados na caixa de entrada do e-mail ,  
equipamentos de produção ociosos, problemas de qualidade 
e falta de comunicação na fábrica… tudo isso gera falhas, 
gastos extras e muito desperdício. 

As soluções modulares de produção da Esko otimizam 
todo o processo de produção, tornando-o consistente, 
enxuto e eliminando desperdícios em qualquer material.

As mesas de corte Kongsberg e o software de pré-produção 
da Esko foram desenvolvidos para uso próprio. Porém, 
quando integrados, eles fornecem benefícios extras na 
comunicação com o cliente, no fluxo de arquivos, no 
gerenciamento da produção e na eficiência do equipamento.

1. Progresso visual do projeto no i-cut Production 
Console. Ícones grandes para visualização à distância, 
contagem regressiva de trabalho e lote. Uma comuni-
cação ativa garante controle completo da produção 
de qualquer lugar da fábrica.

2. Controle visual de fluxo de trabalho. O Device Man-
ager oferece estimativa, planejamento, rastreamento 
e relatórios dos trabalhos. Os operadores podem ger-
enciar e controlar as filas de trabalho.

3. Recursos compartilhados. Ajuste automaticamente 
a configuração da mesa, a sequência de corte e as 
ferramentas corretas.

4. Fluxo de trabalho de design estrutural. O ArtiosCAD, 
software líder do mercado de design de display e 
embalagens, comunica-se por meio de meta-dados 
inteligentes, permitindo que a mesa de corte Kongs-
berg seja otimizada para obter mais velocidade e 
qualidade no corte.

5. Gestão de impressão. Preflight e nesting compactos 
devido à facilidade de uso do software i-cut Suite. O 
software dedicado de pré-impressão ajuda a otim-
izar a eficiência da impressora, a poupar o tempo do 
operador e reduzir erros, evitando assim o desperdí-
cio de materiais caros.

6. Design para transporte. A paletização Cape inte-
grada garante a otimização da embalagem, estoque 
e transporte.
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C24 C44 C60 C64

Área de trabalho 1.680 x 3.200
66 x 126

2.210 x 3.200
87 x 126

3.210 x 1.600
126,37 x 63

3.210 x 3.200
126,37 x 126

mm
pol.

Tamanho máximo do material, 
sem esteira transportadora

1.740 x 3.700
68 x 146

2.270 x 3.700
89 x 146

3.330 x 2.125
131 x 83½

3.330 x 3.730
131 x 147

mm
pol.

Largura máxima do material, 
com esteira

1.680
66

2.210
87

3.210
126½

3.210
126½

mm
pol.

Dimensões gerais, incluindo 
estação de trabalho

3.600 x 3.900
142 x 154

4.100 x 3.900
161 x 154

5.100 x 2.320
201 x 91½

5.100 x 3.920
201 x 154½

mm
pol.

Dimensões gerais, sem a 
estação de trabalho

2.760 x 3.900
109 x 154

3.260 x 3.900
128 x 154

4.260 x 2.320
168 x 91½

4.260 x 3.920
168 x 154½

mm
pol.

Peso 600
1.325

800
1.760

800
1.760

1.300
2.870

kg
lbs

Velocidade máxima 100 m/min – 66 IPS

Aceleração máxima 1,72 G 1,65 G 1,57 G 1,57 G

Seções a vácuo 8 8 4 8

Altura transversal 
(sem a base de corte) 70 mm – 2,75 pol.

Especificações técnicas
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