
Co
py

ri
gh

t ©
 2

01
6 

Es
ko

. T
od

os
 o

s 
di

re
ito

s 
re

se
rv

ad
os

. T
od

as
 a

s 
es

pe
ci

fic
aç

õe
s 

es
tã

o 
su

je
ita

s 
à 

al
te

ra
çã

o.
JU

L1
6

– 
G

25
58

59
6

_B
R

P
T

Mesas digitais de corte e vinco para 
embalagens de cartão

Kongsberg XE10



Kongsberg XE10 

Acabamento rápido e 
preciso para caixas de 
cartão

A mesa Kongsberg XE10 é a plataforma de 
formato reduzido da Esko. Ela foi projetada para 
oferecer uma solução rápida, de alta qualidade, 
para a produção de amostras e pequenas 
tiragens. Com base em sua experiência com 
sistemas de acabamento digital de grande 
formato Kongsberg, a Esko incorporou diversos 
recursos das suas mesas digitais de corte e 
vinco mais populares. Com a mesa Kongsberg XE, 
os usuários terão uma solução de acabamento 

digital com maior produtividade e precisão 
que as demais. Com o suporte de cremalheira 
e pinhão para controle preciso de movimento 
nos eixos X e Y, um servomecanismo ágil e 
um conjunto de ferramentas completamente 
novo, as mesas XE fornecem alta velocidade 
e precisão operacional, além de facilidade de 
operação.
A mesa Kongsberg XE10 é compacta, ocupando 
pouco espaço. Sua área de trabalho mede 31,5” 
x 43,3”/800  mm x 1.100 mm. A mesa aceita 
materiais com até 39,4” x 59,1”/
1.000 mm x 1.500 mm. 



Sistema de ferramentas

A mesa Kongsberg XE10 é uma mesa digital 
de formato reduzido para corte e vinco de 
caixas de papel cartão. Ela se baseia na 
tecnologia e na arquitetura versátil das mesas 
Kongsberg maiores, famosas por sua potência 
e durabilidade.

A mesa Kongsberg XE10 possui um sis tema de 
ferramentas que foi modif icado para atender aos 
requisitos do papel cartão. Ele é fácil de instalar e 
tem uma manutenção facilitada.

Seu movimento ultraveloz, combinado com precisão 
inigualável, aumenta a produtividade e a qualidade 
dos acabamentos. O sistema de ferramentas foi 
projetado para trocas e subst i tuição rápidas e 
simples. É possível conectar facilmente ferramentas 
automáticas e elétricas em suas duas posições de 
ferramentas conf iguráveis. 



Ferramenta de corte estático
A ferramenta de corte estático pode cortar materiais finos e rígidos, como papel cartão, polipropileno 
e polietileno. Diferentes adaptadores de lâmina estão disponíveis para a ferramenta de corte.

Ferramenta de corte HiForce
A ferramenta de corte HiForce é uma ferramenta de uso geral, adequada para cortar diversos tipos 
de material. Como o nome indica, essa ferramenta é capaz de aplicar uma pressão superior à da 
ferramenta de corte estática.
A ferramenta é projetada para uma ampla gama de lâminas de corte.
Junto com a ferramenta, há uma base de pressão para reduzir danos ao material, mantendo-o firme 
enquanto a lâmina é extraída.

Ferramenta de vinco
Quando usada em conjunto com as rodas de 15 mm e 26 mm, ela facilita o vinco de papel cartão e 
papelão. A mesa XE10 oferece uma força da ferramenta vertical máxima de 200 N (45 libras). Isso 
significa que até os papelões mais rígidos podem ser vincados de forma satisfatória. 

Ferramenta de corte Psaligraphy
A ferramenta de corte Psaligraphy foi concebida especialmente para cortes de detalhes refinados e 
complexos em papel e papel cartão.
Uma base removível de plástico que contém uma mola evita o levantamento, a movimentação e a 
destruição do material durante o corte.
Alguns exemplos de aplicações são: cartões comemorativos, convites, itens promocionais, amostras de 
papel cartão etc.

Ferramenta VariCut
A ferramenta VariCut é útil para quando forem necessários cortes parciais e completos de papel cartão 
e blanquetas de verniz. Com a precisão de profundidade de corte controlada por servomecanismo, 
a ferramenta VariCut pode ser usada para microcortes, com precisão de profundidade excepcional, 
cortando completamente através do material no mesmo serviço. 
A ferramenta é equipada com uma base que fica sobre o material, fornecendo uma verificação de 
referência para a profundidade do corte.

Ferramenta VibraCut
Com ajuda de um motor elétrico, a ferramenta de corte VibraCut oscila de modo a cortar papelões 
de diversas espessuras, até onda C, e outros materiais fibrosos de espessura semelhante. 
A ferramenta apresenta uma base removível que gera maior pressão sobre o material, garantindo 
um corte preciso das chapas com conteúdo altamente reciclável.

Ferramenta Hi-Frequency VibraCut
A ferramenta de corte Hi-Frequency VibraCut é uma versão especial da ferramenta de corte 
VibraCut, utilizada para cortar diferentes materiais, como placas de espuma e corrugados com 
conteúdo altamente reciclável.
Ela executa o dobro da frequência e quatro vezes a amplitude da ferramenta de corte VibraCut 
padrão. Essas propriedades, juntamente com um motor mais poderoso, possibilitam o corte de 
chapas altamente recicláveis numa velocidade eficiente. A ferramenta é acompanhada por uma base 
de pressão removível, para reduzir o rasgo de materiais e manter o material preso com firmeza 
enquanto a lâmina é retirada.

Estações de ferramentas



Solução flexível
Os depar tamentos modernos de design e 
produção de embalagens precisam de uma 
solução rápida para a produção de amostras 
e pequenas t iragens. Os prazos cada vez 
mais estreitos e as pressões orçamentárias, 
somados à maior variação e localização de 
projetos de embalagens, exigem uma solução 
de acabamento f lexível e veloz. 
A mesa Kongsberg XE foi desenvolvida para 
oferecer exatamente isso. Uma vez que ela 
não exige cortes manuais, nem matrizes caras, 
tiragens de uma a milhares de embalagens 
podem ser f inal izadas rapidamente, com 
resultados prof issionais.

Ampla gama de materiais
A mesa Kongsberg XE é capaz de processar 
uma ampla gama de materiais de embalagem: 
papel cartão, papelão de onda única e materiais 
sintéticos, como polipropileno, entre outros. 

Blanquetas de verniz
A mesa XE é uma solução excelente para 
a produção de blanquetas de verniz para 
impres s ão of f set .  Uma vez que a mes a 
Kongsberg XE pode produzir cortes parciais 
com profundidades exatas, juntamente com 
um reg is tro per fe i to para a máquina de 
impressão, ela é uma solução custo-ef iciente 
para a preparação de blanquetas pontuais de 
verniz para trabalhos de impressão comercial 
e embalagens de papel cartão. 

Fluxo de trabalho adaptado
Trabalhe com mais agi l idade usando uma 
ferramenta inteligente. A Esko oferece um 
f luxo de trabalho completo para processar 
dados de design de embalagens para produção 
em uma mesa de corte e em uma impressora.

O ArtiosCAD é o editor de design estrutural mais 
conhecido no mundo para embalagens. O i-cut 
Suite é um conjunto de software dedicado à 
edição one-up, preflight, repetição e automação 
do f luxo de trabalho.



www.esko.com
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Especificações técnicas

Kongsberg XE10

Área de trabalho 
31,5” x 43,3”
800 x 1.100 mm

Tamanho máximo da folha 
39,4” x 59,1” 
1.000 x 1.500 mm

Dimensões máximas (CxL)
64,2” x 62,3”
1.630 x 1.580 mm

Peso 
385 lbs
175 kg

Velocidade máxima(1) 64 m/min - 42 IPS

Aceleração máxima(1) 12 m/s2 - 1,2 G

Resolução servo
< 0,0002”
< 0,005 mm

Capacidade de repetição
± 0,00078”
± 20 μm

Força de corte horizontal 
máxima Força de 200 N –  45 lbs

Força da ferramenta 
vertical máxima Força de 100 N –  25 lbs

Espaço transversal(2)
0,787”
20 mm

Software de controle XE Guide

Segurança do operador

Incluso no sistema de segurança DynaGuard, 
que protege o operador e as pessoas próximas 
contra riscos gerados pelo manuseio da máquina.
Além disso, a máquina está equipada com um 
botão de parada de emergência e uma luz de 
advertência, que permanece acesa enquanto os 
servomecanismos estiverem sendo alimentados.

(1) Velocidade e aceleração máximas medidas ao longo da resultante dos vetores de velocidade dos eixos X e Y.
(2) Medido sem suporte de corte.


