
Najbardziej wydajne plotery tnące 
Do produkcji opakowań, oznakowań 
szerokoformatowych i ekspozytorów

Seria Kongsberg C



Trawers z włókna 
węglowego 
Plotery Kongsberg C60, C64 i C66 
posiadają trawers z włókna węglo-
wego, który pozwala osiągnąć jed-
nocześnie dużą prędkość i wysoką 
jakość przy szerokości sięgającej 
nawet 3,2 metra.

Wy jątkowa t wardość trawersu 
z włókna węglowego umożliwia osią-
ganie wysokiej szybkości, precyzji 
i obciążenia nawet w przypadku naj-
bardziej wymagających materiałów. 

KONGSBERG C

Najwyższa wydajność gwarantowana 
przez najbardziej niezawodną 
platformę na rynku
Seria Kongsberg C została opracowana 
z myślą o najwyższej wydajności i zagwa-
rantowaniu nowych możliwości w zakresie 
obróbki cyfrowej.

Plotery Kongsberg C oferują wysoką pręd-
kość (100 m/min) oraz przyspieszenie (do 
1,7 G), a także szybkie i precyzyjne ruchy 
narzędzi, co umożliwia realizowanie  pro-
dukcji cyfrowej  w  najkrótszych terminach.

Ploter tnący Kongsberg C gwarantuje nie-
zrównaną wydajność dzięki nowoczesnym, 
pewnym rozwiązaniom technicznym. W plo-
terach wykorzystano technologie stoso-
wane w  lotnictwie –  blaty z kompozytu 
aluminiowego, system napędowy z ukła-
dem zębatkowym i dynamiczne mapowanie 
powierzchni stołu. Wszystkie właściwości 
plotera gwarantują  najlepszą dokładność 
i powtarzalność cięcia.



Kongsberg C24 /
Kongsbergc C Edge 24

Kongsberg C44 /
Kongsbergc C Edge 44

Kongsberg C60 /
Kongsberg C Edge 60

Kongsberg C64 /
Kongsberg C Edge 64

Kongsberg C66

Premiera: plotery Kongsberg C Edge
Wyjątkowa jakość w atrakcyjnej cenie. Zwiększ wydajność dzięki 
wysokiej prędkości produkcji (75 m/min) i przyspieszeniu (1  G), 
zachwycaj klientów wysoką jakością i krótkim czasem realizacji zleceń. 

Ploter Kongsberg C Edge możesz modyfikować w miarę rozwoju 
Twojej firmy, z łatwością zwiększając jego prędkość i przyspieszenie.
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Nowy wymiar wydajności dzięki 
doskonałej sprawności narzędzi 

Wydajne plotery Kongsberg C można dodatkowo wyposażyć w szeroką gamę opcjonalnych 
narzędzi. Podczas produkcji dostępnych jest wiele kombinacji narzędzi, zależnie od materiałów, 
jakie mają być przetwarzane. System obsługi narzędzi posiada czujnik pomiaru grubości 
materiału i opcjonalną kamerę do rejestracji drukowanych i niedrukowanych materiałów. 
Wydajne narzędzia plotera Kongsberg C zwiększają produktywność i jakość.

Fast Tool Adapter
Adapter do szybkich narzędzi pozwala dodatkowo zwiększyć 
produktywność plotera Kongsberg C. Wystarczy rozpocząć 
realizację zadania za pomocą plotera Kongsberg wyposażonego 
w dwa szybkie narzędzia – wymiana narzędzi w trakcie pracy 
nie jest konieczna.

 • Większa wydajność dzięki przemyślanym kombinacjom 
narzędzi

 • Ograniczenie konieczności ręcznej wymiany narzędzi 
podczas produkcji

 • Wyższa jakość produktu końcowego, zwłaszcza 
w przypadku miękkich materiałów, takich jak winyl, 
używanych do produkcji oznakowań



Tworzenie kształtów 2D i struktur 3D z dowolnego materiału. W produkcji przy 
użyciu plotera tnącego Kongsberg C jedyną granicą jest wyobraźnia. 

Oznakowania ze 
sztywnych materiałów

Ekspozytory

Opakowania z tektury 
falistej

Tektura lita

Tworzywa sztuczne o 
strukturze falistej

Oznakowania z materiałów 
elastycznych

1. Narzędzie HeavyDuty
Narzędzie HeavyDuty pozwala wykorzystać następujące 
elementy:

 • Koła bigujące do tektury falistej z materiałów pochodzących 
z recyklingu oraz tektury o dużej wytrzymałości

 • Wkładki w kształcie litery V do cięcia tektury falistej, tektury 
o strukturze plastra miodu i tektury litej

 • Docisk rzędu 50 kg do zapewnienia optymalnych rezultatów 
bigowania i perforowania

 • Wkładka do prostych noży do wykonywania długich, prostych 
nacięć w wytrzymałej tekturze

 • Wkładka do kólek bigujących do tektury polipropylenowej 
 • Głowica frezerska o wysokiej mocy
 • Głowica do wycinania pianki
 • Opcjonalne narzędzie Dual Heavy Duty pozwala połączyć dwa 

niezależne koła w jeden solidny zespół. Umożliwia on jednoczesne 
cięcie, bigowanie i perforowanie w trakcie jednego zadania bez 
konieczności wymiany narzędzi.

2. Slot na dodatkowe narzędzia
 • Narzędzie Drill Tool
 • Narzędzie Ballpoint Pen
 • Narzędzie FiberTip

3. Slot na szybkie narzędzia
Narzędzie VibraCut o wysokiej częstotliwości, narzędzie 
VibraCut oraz narzędzie CorruSpeed
Narzędzia oscylacyjne i statyczne do tektury falistej (od mikrofal po 
tekturę trójwarstwową), tektury z rdzeniem falistym, płyt piankowych 
i cienkich paneli piankowych

Nóż High Force, narzędzie Psaligraphy  nóż RM
Noże statyczne do materiałów kompaktowych, papieru, tektury 
litej, kartonu i  arkuszy syntetycznych z  tworzyw takich jak PCV, 
polipropylen i poliwęglan

Narzędzie PressCut
Narzędzie do cięcia winylu samoprzylepnego z możliwością 
programowania nacisku ostrza

Narzędzie RotaCut
Zasilany silnikiem nóż obrotowy do materiałów tekstylnych

Narzędzie do pisma Braille’a
Narzędzie do wykonywania oznaczeń pismem Braille’a współpracujące 
z głowicą frezującą



Produkcja wielostrefowa
Produkcja wielostrefowa MultiZone umożliwia załadowanie 
dwóch arkuszy jednocześnie i maksymalizację wydajności 
plotera tnącego Kongsberg bez konieczności stosowania 
drogich urządzeń dodatkowych do automatyzacji. 

Korzystając z  trybu wielostrefowego MultiZone, operator 
może przygotowywać jedną strefę, podczas gdy w drugiej 
strefie trwa obróbka za pomocą plotera. Po zakończeniu 
obróbki następuje automatyczna zmiana, co znacznie zwiększa 
ogólną produktywność i wydajność.

Na bocznej pokrywie plotera można zamontować opcjonalny 
panel sterowania strefami informujący o tym, że dana strefa 
jest gotowa do produkcji, oraz umożliwiający ręczne sterowanie 
podciśnieniowym przytrzymującym materiał.

Produkcja na podstawie kodów 
kreskowych
Metoda ta zapewnia ciągłość produkcji i  wysoką jakość 
końcową. Jest szczególnie polecana, gdy w kolejce realizacji 
czeka kilka oddzielnych zadań. Kamera automatycznie 
odczytuje kody kreskowe i dobiera prawidłowe ustawienia 
narzędzi i produkcji.

 • QR
 • Data Matrix
 • Code39
 • Obsługa wielu stosów
 • Obsługa wielu stref

Większa wydajność dzięki inteligentnej 
automatyzacji

Automatyzacja arkusza
Podajnik i moduł odbiorczy Kongsberg Automate to łatwe w obsłu-
dze rozwiązanie do przenoszenia materiałów między paletami. 
Wynosząca 915 mm wysokość stosu i krótkie cykle automatycz-
nego załadunku są doskonale dopasowane do potrzeb produkcji 
z wykorzystaniem wszystkich typowych materiałów do wytwarzania 
opakowań i ekspozytorów. To rozwiązanie w połączeniu z kamerą 
do monitorowania zadrukowanej  strony spodniej daje gwaran-
cję pełnego pasowania i całkowitego braku błędów na wszystkich 
arkuszach.

Rozumiemy, że wysoka jakość ma priorytetowe znaczenie w całym 
procesie produkcji. Podajnik Kongsberg eliminuje ryzyko uszkodzeń 
występujące w przypadku przenoszenia ręcznego oraz gwarantuje 
precyzyjne i ostrożne przenoszenie wydruków na ploter tnący.



Robotyzacja i automatyzacja oferują wiele nowych 
możliwości
Zrobotyzowana obsługa materiałów pozwala wykorzystać najnowocześniejsze 
przemysłowe rozwiązania automatyzacyjne w dziale produkcji. Robotyczne ramię 
automatycznie załadowuje i rozładowuje materiał z idealną dokładnością, co umoż-
liwia pozostawienie maszyny bez nadzoru i odebranie gotowej palety. 

Chwytaki obsługują szeroką gamę materiałów, a czas pracy podczas wycinania jest 
maksymalnie wykorzystywany.

Ustawienie komórek produkcyjnych można w pełni dopasować do własnych potrzeb. 
Urządzenie można rozbudować w dowolnym momencie i nie wymaga to poważ-
nych inwestycji.

Podajnik rolkowy z napędem 
własnym do miękkich oznakowań
Podajnik rolkowy gwarantuje równomierne poda-
wanie materiału na pas transmisyjny plotera, nawet 
w przypadku niedokładnego ponownego nawinię-
cia rolki. 

Zasilany podajnik rolkowy umożliwiający korzy-
stanie z dużych i ciężkich rolek oraz wyposażony 
w  mechanizmy do obsługi trudnych materiałów 
pozwala zagwarantować nieprzerwaną produkcję 
i wysoką jakość produktów końcowych. Połączenie 
podajnika z modułem odbiorczym pozwala na pracę 
w systemie z roli na rolę.



Quick Box
Funkcja Quick Box umożliwia operatorom 
wykonanie dowolnego pudełka w 3 krokach. 
Możesz szybko tworzyć nowe projekty opa-
kowań lub produkować idealnie dopaso-
wane opakowania zbiorcze na zamówienie. 
Nie jest do tego niezbędna umiejętność 
projektowania w  systemach CAD. Quick 
Box stanowi w pełni zintegrowany element 
oprogramowania iPC. 

Wydajność zwiększona dzięki 
uproszczeniom

Wszelkie usprawnienia są wprowadzane 
w produktach Kongsberg z myślą o kom-
forcie obsługi. Upraszczanie skomplikowa-
nych operacji jest kluczem do zwiększania 
produktywności. Dzięki rozwiązaniom Kon-
gsberg z zakresu obsługi ploterów procesy 
produkcji stają się niezwykle proste. Ergono-

miczna konstrukcja zapewnia łatwy dostęp 
do plotera tnącego ze wszystkich stron, 
bez wysięgników na przewody ani innych 
elementów blokujących ruchy operatora. 
To nie wszystko – szereg innowacyjnych 
rozwiązań sprawia, że uproszczony zostaje 
każdy krok przepływu pracy.  

Oprogramowanie i-cut 
Production Console (iPC): 
przyjazne dla użytkownika
Wszystkie plotery Kongsberg są standar-
dowo wyposażone w  oprogramowanie 
iPC umożliwiające komunikację z  wyko-
rzystaniem ikon oraz pozwalające każdemu 
z operatorów spersonalizować ustawienia 
w dowolnym języku (po zalogowaniu na 
osobny login). 

Oprogramowanie iPC wykorzystuje tech-
nologię inteligentnych metod produkcji, 
planowania, raportowania oraz wszelkich 
innych czynności potrzebnych do zagwaran-
towania spójności i terminowości produkcji.

Sklep z projektami 
ArtiosCAD Display Store  
Już nigdy nie odrzucisz zlecenia! Dzięki Artio-
sCAD Store projektowanie ekspozytorów 
POP staje się niezwykle proste. W sklepie 
dostępna jest duża liczba pomysłowych sza-
blonów projektów ekspozytorów, gotowych 
do produkcji na ploterze tnącym Kongsberg. 
Ich biblioteka jest nieustannie rozszerzana.

Aby uzyskać więcej informacji, 
odwiedź witrynę esko.com/displays. 

https://www.esko.com/pl/lp/artioscaddisplays


Współużytkowane zasoby
Ważną częścią upraszczania procesów jest 
zastępowanie czynności manualnych auto-
matycznymi. Funkcja „współużytkowanych” 
zasobów oprogramowania iPC analizuje 
przychodzące pliki i automatycznie wybiera 
odpowiednie narzędzie, właściwe ustawie-
nia plotera i sekwencję wycinania. 

Efekt? Szybka i spójna produkcja, niezależnie 
od tego, kto obsługuje ploter. Z realizacją 
złożonych zadań nie trzeba już czekać na 
najbardziej doświadczonego operatora, 
a uzyskiwana jakość jest zawsze taka sama. 
Dzięki współużytkowanym zasobom możesz 
osiągnąć krótsze czasy realizacji, jakich 
wymagają Twoi klienci.

Device Manager 
Device Manager zapewnia pełną widoczność: 
wyświetla wszystkie realizowane obecnie 
zadania i pozwala operatorom rozdzielać je 
w taki sposób, aby zoptymalizować wyko-
rzystanie dostępnych ploterów Kongsberg 
i w pełni zintegrować pracę działu produkcji 
z innymi aspektami działalności.

Device Manager pomaga zredukować czasy 
realizacji i zagwarantować jej terminowość 
oraz wyeliminować straty materiałowe; 
umożliwia inteligentne zarządzanie krót-
kimi nakładami i optymalizację wydajno-
ści sprzętu. Narzędzie jest dostępne jako 
opcjonalny dodatek do iPC.



6

Zachowanie kontroli nad produkcją 
niskonakładową
1. Trójwymiarowe projekty 

ekspozytorów
 • A r t iosC A D Disp lay Store u łat w ia 

projektowanie ekspozytorów POP
 • Skróć czas projektowania ekspozytorów 

POP o 90%
 • Rozszerz swoje portfolio o przynoszące 

zyski rozwiązania trójwymiarowe

2. Zatwierdzanie
 • Przyspiesz proces zatwierdzania 

projektów przez klienta
 • Wykorzystuj pliki 3D podczas 

komunikacji z klientami 
 • Zacznij korzystać z makiet wirtualnych 

i osiągnij oszczędności rzędu 90%

3. Przygotowanie do druku
 • Przygotuj pliki do druku za pomocą 

specjalnego oprogramowania do 
obsługi oznakowań 

 • Optymalne zagnieżdżanie, dodawanie 
spadów, tiling

 • Prawidłowy efekt za pierwszym 
razem, bez prób i kosztownych 
odrzutów

4. Szacowanie
 • Uzyskaj informacje o statusie 

ploterów do obróbki cyfrowej 
gdziekolwiek jesteś 

 • Automatyczne szacunki dotyczące 
planowanych zadań 

 • Inteligentne zarządzanie obciążeniem 
urządzeń

5. Obróbka
 • Wykorzystaj w pełni możliwości 

posiadanego sprzętu do obróbki 
cyfrowej

 • Skróć czas konfiguracji ploterów 
dzięki inteligentnym technologiom 

 • Zwiększ wydajność produkcji, 
korzystając ze zintegrowanego 
oprogramowania i sprzętu 

6. Transport
 • Produkuj doskonale dopasowane 

opakowania zbiorcze dzięki QuickBox
 • Przejrzysty interfejs: wystarczy 

wprowadzić wymiary opakowania 
 • Wycinanie opakowania bezpośrednio 

za pomocą plotera tnącego 
Kongsberg 

Esko to dostawca kompleksowych rozwiązań do produkcji 
niskonakładowej obejmujących całość procesu od projek-
towania aż po dostawę. Określamy optymalne podejście do 
automatyzacji działalności z wykorzystaniem zintegrowanego 
oprogramowania i  rozwiązań sprzętowych dopasowanych 
do Twoich potrzeb.
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Dane techniczne

C24 C44 C60 C64 C66

Obszar roboczy 1680 x 3200 2210 x 3200 3210 x 1600 3210 x 3200 3210 x 4800 mm

Obszar roboczy, produkcja 
wielostrefowa MultiZone, 
standardowy blat

1680 x 1450 2210 x 1450 nd. 3210 x 1600 3210 x 2210 mm

Obszar roboczy, produkcja 
wielostrefowa MultiZone, blat MZ 
(opcja)

nd. 2210 x 1450 nd. 3210 x 1600 nd. mm

Maks. szerokość materiału, bez 
podajnika taśmowego (conveyor) 1740 x 3700 2270 x 3700 3330 x 2125 3330 x 3730 3330 x 5330 mm

Maks. szerokość materiału, 
z podajnikiem taśmowym 
(conveyor)

1680 2210 3210 3210 nd. mm

Ogólne wymiary łącznie ze stacją 
roboczą 3600 x 3900 4100 x 3900 5100 x 2320 5100 x 3920 5100 x 5520 mm

Ogólne wymiary bez stacji roboczej 2760 x 3900 3260 x 3900 4260 x 2320 4260 x 3920 4260 x 5520 mm

Masa 600 800 800 1300 1750 kg

Maksymalna prędkość Kongsberg C Edge: 75 m/min
Kongsberg C: 100 m/min

Maksymalne przyśpieszenie
Kongsberg C Edge

1 G
10 m/s²

Maksymalne przyśpieszenie
Kongsberg C

1,72 G
17,2 m/s²

1,65 G
16,5 m/s²

1,57 G
15,7 m/s²

Sekcje podciśnienia 8 8 4 8 8

Odstęp trawersu 
(bez maty) 70 mm

Maksymalna grubość cięcia/
frezowania 50 mm

Dostępne są zestawy funkcyjne

Produkcja 
opakowań
Produkcja 
oznakowań

Produkcja 
opakowań
Produkcja 
oznakowań

Produkcja 
opakowań
Produkcja 
oznakowań

Produkcja 
opakowań
Produkcja 
oznakowań

Produkcja 
opakowań 
Robotyzacja
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