
Tabela, stand ve ambalaj üretimi için 
çok yönlü dijital kesim sistemleri 

Kongsberg X Serisi



KONGSBERG X 

Sektörün en esnek platformu 
karmaşık üretim süreçlerini 
kolaylaştırıyor
Teknolojilerin hızla değiştiği bir dünyada, gelecekteki ihtiyaçlarınızı da karşılayabilecek 
esneklikte ekipmanlara yatırım yapmanız önemlidir.

Bir Kongsberg X’e sahip olduğunuzda, bugünkü ihtiyaçlarınız doğrultusunda satın aldığınız 
ekipmanı işiniz büyüdükçe kolaylıkla yükseltebileceğinizden emin olabilirsiniz. Hacminizi 
artırmak ve yeni pazar segmentlerine girmek için sisteminizi yeni malzemeler, yeni uygu-
lamalar veya ekstra kapasiteyle güçlendirebilirsiniz.



Ortak Kaynak teknolojisi 

Sadeleştirme ile birlikte, şimdiye elle müda-
hale gerektiren karmaşık görevler otoma-
tikleştirilebiliyor. i-cut Üretim Konsolundaki 
‘Ortak Kaynaklar ’ işlevselliği, gelen dos-
yaları analiz ediyor ve doğru aleti, doğru 
tablo ayarlarını ve kesme sırasını otomatik 
olarak seçiyor. 

Sonuç? Makine operatörü kim olursa olsun, 
hızlı ve tutarlı bir üretim... Artık karmaşık 
üretim işleriniz için en deneyimli opera-
törünüzün müsait olmasını beklemeniz 
gerekmiyor.

Ortak Kaynaklar ile müşterilerinize bekle-
dikleri hızlı dönüşleri sunabilirsiniz. 



Ambalaj üretimi
Bu Kongsberg X modeli, ambalaj ve flekso 
klişe üretimi için optimize edilmiştir. Mal-
zeme yerleştirme cetvelleri, malzemenin 
baskı-kesim ayarını kolaylaştırır ve mal-
zemenin her iki tarafında kesme, pilyaj ve 
çizim işlemlerine olanak tanır.

Numune üretimi
Kongsberg X Designer, numune üretimi ve 
sık iş değişikliği gerektiren diğer ambalaj 
görevleri için mükemmel bir uygulama kiti-
dir. Bu Kongsberg X, yardımcı araçlar için 
pratik bir saklama alanı sunan bir ön kapak 
ile donatılmıştır

Çok yönlülüğün sırrı kusursuz mühendislik

Sign Production
Sign Production (Tabela Üretimi) uygu-
lama kiti esnek, rulo malzemeden ve sert 
tabakalardan tabela üretmeyi kolaylaştırır. 
Entegre bir kamera ve yazılım görerek kesim 
yapma imkanı sunarken, gelişmiş araçlar 
da çok farklı malzemelerde yüksek kaliteli 
ve yüksek hızlı frezeleme ve kesme işlem-
lerine olanak tanır.

İster 2D tabelalar, ister 3D standlar, ister 
ambalaj üretiyor olun; çalıştığınız malzeme 
ne olursa olsun Kongsberg X kesim maki-
nesi üstesinden gelir.

Kongsberg X için uygulama kitleri (Designer, Sign 
Production, Packaging Production ve Flexo), 

işiniz için en doğru konfigürasyonu kolayca 
seçmenizi sağlar.

Dahası, özgürce kullanabileceğiniz yükseltme 
seçenekleri size sınırsız olasılıklar sunar.



Çelik konstrüksiyon 
masaüstü
Kongsberg ’in sağlamlığıyla ünlü sandviç 
çelik masaüstü konstrüksiyonu ile dona-
tılan Kongsberg X serisi, on yıllar boyunca 
yoğun kullanımdan sonra bile eğilmez ve 
düzlüğünü kaybetmez. 

Otomatik tabaka besleme 
Otomatikleştirilmiş tabaka besleme özelliği, hem kağıt hem de plastik bazlı kağıtların hızlı 
ve doğru şekilde yüklenmesine olanak tanır. Dakika başına birden fazla besleme döngüsü, 
sürekli malzeme akışı ile kesintisiz bir üretim sağlar. 

Ayrıca otomatik rulo besleme seçeneği de mevcuttur ve üretim hacmi ihtiyaçlarının farklı 
malzemeler kullanılarak karşılanması için tabaka besleme sistemine entegre edilmiştir.



MultiCUT-HP
MultiCUT-HP (High Power); daha zayıf alternatiflerine kıyasla kat 
be kat daha yüksek verimlilik sunan süper kuvvetli, sıvı soğutmalı 
bir frezeleme mili ile donatılmıştır. Yüksek güç ve verimli soğutma 
özellikleri ile bu sistem uzun frezeleme döngülerine ihtiyaç duyan 
ve/veya büyük ölçüde kesimi ve işlenmesi zor malzemelerle (kalın 
akrilik levhalar, ahşap/MDF ve alüminyum kompozit malzeme) çalı-
şan atölyeler için mükemmel bir seçimdir.

Kongsberg X Aparat Kafaları: Güçlü ve çok yönlü 

FlexiHead
FlexiHead, kağıt, karton, vinil, tekstil gibi tüm esnek ve ince malze-
melerde son derece doğru ve güçlü bir kesim sağlar. Yapılandırılabilir 
üç aparat istasyonuna, çok çeşitli geçme aparatlar takılabilir. Özel 
tasarlanmış bıçak ve pilyaj aparatları, oluklu işlerle aynı düzeyde 
yüksek verimlilikle oluklu kartondan üretim yapmak için kullanılır.

PowerHead
PowerHead, kesimi ve işlenmesi zor malzemelerde (iki ve üç dalga 
oluklu mukavva, geri dönüştürülmüş mukavva ve çevreci karton 
bazlı petek mukavva...) ustadır. 150 mm çaplı pilyaj tekerleklerine 
sahiptir ve 50 kg’a denk aşağı yönlü kuvvetle ek basınç uygular. 
Büyük tekerlekler, yüksek geri dönüştürülmüş içerikli mukavvalarda 
astarda çatlama yapmadan pilyaj uygulamaya olanak tanır. Bıçak 
adaptörü ayrıca V-çentik kesim imkanı sağlar ve kesimi ve işlenmesi 
zor konteynırlar, konteynır yumuşatma parçaları ve kağıt bazlı karton 
standlar üretirken gönye ile son derece hassas katlamalar sunar.

FoamHead
FoamHead, maksimum kalınlığı 86 mm’ye kadar olan köpük malze-
meleri işlemek için ileri geri hareketli titreşimli bıçak kullanır. Tırtıklı 
kenarlı bıçaklarla, kalın petek mukavvaları da işleyebilir. Farklı uzun-
luklardaki üç bıçak adaptörü, bıçak boyunu kontrol ederek malzeme 
kalınlığıyla uyuşmasını sağlar. Ayrıca gelişmiş Z ekseni kontrolü saye-
sinde kolayca doğru kısmî içten geçişli kesimler programlanabilir.



Hızlı ve hatasız Aparat Değişimi
Kongsberg X üzerinde aparat değişimi hızlı, basit ve hataya mahal 
bırakmayan bir işlemdir.   Tek yapmanız gereken bir aparatı takıp 
Başlat’a basmaktır. Her aparat benzersiz bir barkod ile tanımlanır 
ve bellekte depolanan aparat parametreleri ile operatörden kay-
naklanabilecek hataları önler. 

Fark yaratan Freze uçları ve Aparat 
bıçakları

En ince ayrıntılar için psaligrafik bıçak 
aparatı
Psaligrafik bıçak aparatı, kâğıt ve katlanır kartondan en karmaşık 
ayrıntıları bile eşsiz bir kalite ve kolaylıkla keser. Tebrik kartı, dave-
tiye, promosyon öğesi ve katlanır karton numune gibi ürünleri 
yüksek hassasiyetle ve çapaksız kesimlerle üretin.

Freze uçları ve aparat 
bıçaklarını online satın alın
Esko Store’da doğru malzeme için doğru 
freze uçları ve aparat bıçaklarını hızla 
sipariş edebilirsiniz. Akıllı aparat bıçağı 
ve freze ucu bulma aracını kullanmak için 
www.esko.com/tr/store’a gidin.

En iyi kalite için CorruSpeed aparatı
CorruSpeed oluklu mukavva malzemeler için yüksek etkili bir apa-
rattır. Titreşim olmadan kesim yapar ve makine tam hızda çalışır-
ken bile mükemmel bir kalite sunar. Corruspeed, BC oluk kalınlığına 
kadar olan malzemeleri işler.

http://www.esko.com/tr/store


Kongsberg X Starter paketleri 
Gelecekteki iş ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde 
yükseltilebilir

Kongsberg X24 
Designer Starter 

Kongsberg X24 Sign Starter

Kongsberg X20 Flexo Starter 
(Sadece X20 için)

Kongsberg X Starter paketleri, numune üre-
timleri veya küçük hacimli üretimler yapacak 
şekilde tasarlanmıştır. X Starter, standart 
Kongsberg X ile aynı platform, takım ekip-
manı ve üretim konsolunu (iPC) kullanır. 

Starter paketleri yükseltilebilir niteliktedir; 
ileride işletmenizin düşük hacimli üretim 
kapasitesini ar tırması veya daha farklı 

çeşitlerde malzemeler işlemesi gerekti-
ğinde sisteminize (Hız Yükseltmesi ile) sürat 
kazandırabilirsiniz.

Kongsberg markasından gelen uzun ömrü 
ve yüksek ikinci el değeri ile Kongsberg X 
Starter güvenli bir yatırımdır. Kongsberg 
deneyimi ile tanışmanın en hesaplı yoludur.



Hazır olduğunuzda yükseltin

HIZ YÜKSELTMESİ HIZ YÜKSELTMESI SEÇENEĞI ŞUNLARI IÇERIR:

Hız X Starter: 30 m/dak. X: 50 m/dak. 

Hızlanma X Starter: 3 m/s2 X: 5,6 m/s2

ÇOK YÖNLÜLÜK YÜKSELTMESİ ÇOK YÖNLÜLÜK YÜKSELTMESI SEÇENEĞI ŞUNLARI IÇERIR: 

Design Starter  • İki (X20) veya dört (X24) vakum bölgesine yükseltme
 • Q-Vac
 • Tüm full X seçeneklerini etkinleştirmek için sistem ve HW uyarlamaları

Sign Starter, Sign Light Starter  • İki (X20) veya dört (X24) vakum bölgesine yükseltme
 • İş istasyonu yükseltmesi
 • iPC Sign Standard’dan Sign Production’a yükseltme
 • Otomatikleştirilmiş tabaka veya rulo besleme sağlayan konveyör besleme seçeneği 

ekleme imkanı
 • Q-Vac
 • Tüm full X seçeneklerini etkinleştirmek için sistem ve HW uyarlamaları

Flexo Starter  • İki vakum bölgesine yükseltme
 • İş istasyonu yükseltmesi

Tüm Starter paketleri  • 86 mm’ye kadar olan malzemeler için genişletilmiş travers yüksekliği sağlar
 • PowerHead ve FoamHead gibi başka aparat kafalarını eklemeye olanak tanır 
 • iPC lisansı yükseltmelerine izin verir
 • taşıyıcı bant seçeneğine izin verir

PAKET AÇIKLAMASI TOOLHEAD IPC

Designer: Tasarımdan kesime kadar hız ve kolaylık. Profesyonel numune üretimi için uygun maliyetli 
bir seçenek. FlexiHead iPC Basic

Flexo: Klişe yapımından kesime kadar özel bir iş akışı. Küçük format, CDI ile sırt sırta çalışır  FlexiHead iPC Flexo

Sign: Tabela işleri için gereken çok çeşitli malzeme ve uygulamaların kullanımı için optimize 
edilmiştir. MultiCUT iPC Sign Std.

Sign Light: Frezeleme gerektirmeyen tabela üretimlerine yönelik bir seçenek. Çok çeşitli aparat 
bıçaklarını destekler. FlexiHead iPC Sign Std.



Rakipsiz bir kullanıcı deneyimi

Kişiselleştirilmiş Kullanıcı Deneyimi
Kongsberg X özel kontrol yazılımı olan i-cut Üretim Kon-
solu, operatörün üretim sürecini uzaktan denetlemesine 
olanak tanıyan grafiksel simge tabanlı bir iletişim arayü-
züne sahiptir. Operatörler için ayrı oturum açma imkanı 
özel dil ayarları ve iş listeleri ile çalışmaya olanak tanır.

İş Listem
Tahmin ve üretim planlamasından iş/seri geri sayımına 
kadar tam düzenleme yetkisi, hem verimliliği artırır hem 
de teslimatların zamanında yapılmasını sağlar.  Geçmiş 
işler hatırlanabilir ve yeniden üretilebilir. 



Device Manager 
Device Manager makineye her yerden görünürlük kazandırır. Devam etmekte 
olan işleri gösterir ve operatörlerin bunları dağıtarak tüm Kongsberg makine-
lerini optimum düzeyde çalıştırmalarına olanak tanır. Device Manager teslim 
sürelerini azaltmaya yardımcı olur ve malzeme israfını ortadan kaldırır; küçük 
hacimli üretimlerin akıllıca yönetilmesini sağlar ve ekipman performansını 
optimize eder. Device Manager, i-PC ile birlikte opsiyonel olarak sunulur 
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Üretiminizde fireleri ortadan kaldırın

Normalde her üretim adımında fireler yaşanır. 
Posta kutusunda bekleyen dosyalar, boşta 
kalan üretim ekipmanları, reddedilen işler, 
üretim fazlaları, üretim hattında iletişim eksik-
liği vb. her şey bir fire gibi görülebilir. Esko’nun 

modüler üretim hattı çözümleri, tasarımdan 
nakliyeye kadar tutarlı bir üretim süreciyle 
atölyenizi yalın bir üretim birimine dönüştürür. 
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1. Aktif iletişim imkanı sunan 
i-cut Üretim Konsolunun iş ilerlemesini görsel-
leştirmesi, sürecin üretim hattının her köşe-
sinden kontrol edilebilmesini sağlar.

2. Görsel iş akışı kontrolü
Device Manager iş tahmini, planlama, izleme 
ve raporlama imkanları sunar. Operatörler iş 
kuyruklarını yönetebilir ve kontrol edebilir.

3. Ortak kaynaklar 
Makine ayarlarını, kesim sırasını ve doğru 
aparatları otomatik olarak ayarlar.

4. Strüktürel tasarım iş akışı
Ambalaj ve stand tasarımında dünya lideri 
yazılım ArtiosCAD, akıllı meta verilerle ileti-
şim kurarak Kongsberg kesim makinelerinin 
kesim hızı ve kalite için optimize edilmesine 
olanak tanır. 

5. Baskı öncesi iş akışı
Kullanımı kolay i-cut Suite yazılımı ile güçlü ön 
kontrol ve yerleştirme. İşlerin matbaada red-
dedilme ihtimalini ortadan kaldırın.

6. Nakliyeye uygun tasarım
Entegre Cape otomatik palet yükleme yazılımı; 
paketleme, stoklama ve nakliye süreçlerini 
kolaylaştırır ve optimize eder.

Firelerin nasıl ortadan kaldırılabileceğini 
öğrenmek ve üretim iş akışını iyileştirmek 
için www.esko.com/tr/solutions/digital-
finishing adresini ziyaret edin.

www.esko.com/tr/solutions/digital-finishing
www.esko.com/tr/solutions/digital-finishing


İş akışınızdan en iyi verimi elde edin

ArtiosCAD Display Store   
Stand tasarımı basitleştirildi. Önceden oluşturulmuş, 
kullanıma hazır şablonlar (ArtiosCAD tasarımları) direkt 
kesilmek üzere Kongsberg makineye gönderilebilir. Tek 
sefer satın alın, sınırsız varyasyon yaratın. Montaj vide-
osu dahildir. Anında POP standlar üretmeye başlaya-
bilirsiniz; CAD uzmanı olmanız gerekmez! www.esko.
com’da bulabilirsiniz.

Quick Box   
Her tür kutuyu üç kolay adımla üretebilirsiniz. 15.000 
kutu standardından birini seçin ve Boy x Genişlik x 
Yükseklik verilerini ekleyin. Özel ebatlarla alanı en iyi 
şekilde kullanan kargo kutuları tasarlayın. Tasarım bece-
risi gerekmez. iPC ile birlikte opsiyonel olarak sunulur. 

Yastıklama / köpük Oluklu Mukavva 
Stand

Satın Alma Noktası Afiş



Ambalaj tasarım stüdyosu  
Sürekli olarak çıktıları kesip, katlayıp yapıştırmanıza gerek yoktur çünkü 3D ambalaj modelini ekranda görürsünüz. 
Daha hızlı ve daha yaratıcı bir şekilde çalıştığınızı fark edeceksiniz. Ve sunacağınız ambalaj çizimi teknik açıdan 
daha doğru olacağından, üretim sırasında tasarımınızdan ödün verilmez. Hâlâ geleneksel modeller hazırlayabi-
lirsiniz ama Studio ile artık yeni bir seçeneğiniz var: Daha hızlı ve daha ucuza sanal modeller oluşturabilirsiniz.

Barkod üretimi
Barkod üretiminde yekpare iş akışı, üretimde 
ve nihai kalitede tutarlılık sağlar. Özellikle 
art arda birbirine benzemeyen farklı işler 
üzerinde çalışanlar için önerilir. Kamera 
barkodları okur ve otomatik olarak doğru 
aparatları ve üretim ayarlarını uygular.

 • QR
 • Veri Matrisi
 • Kod39

Karton kutu Oluklu Plastik Koruyucu Ambalaj Papercore Stand



www.esko.com

Belgium Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78, 10º andar - São Paulo, SP, 04303-000 | Tel. +55 11 5078 1311 | info.la@esko.com

Singapore 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japan Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5579 6247 | info.japan@esko.com

China Floor 6, Building 1, 518 Fuquan North Road, Changning District, Shanghai, P.R.C, Zip Code: 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com
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X20 X22 X24 X44 X46 X48

Çalışma alanı, 
tüm aparatlar mm 1680 x 1270 1680 x 2190 1680 x 3200 2210 x 3200 2210 x 4800 2210 x 6550

Maks. malzeme ebadı mm 1740x1750 1740 x 2570 1740 x 3575 2270 x 3575 2270 x 5250 2270 x 6930

maks. malzeme genişliği
Konveyör sistemi mm 1680 1680 1680 2210 2210 Geçerli değil

Genel boyutlar,
ön panel dahil mm 2800x2200 2800x3100 2800x4100 3330x4100 Geçerli değil Geçerli değil

RWS ile genel 
boyutlar(1)(2) mm 3610x1900 3610x2850 3610x3850 4140x3850 4140x5550 4140x7200

Ağırlık kg 455 525 630 815 1150 1485

Pozisyon hassasiyeti (3) ±200 µm ±300 µm ±350 µm ±400 µm

Tekrarlanabilirlik ±50 µm ± 60 μm

Maksimum hız 50 m/dk

Maksimum ivme(4) 5,6 m/s2 5,4 m/s²

Dikey aparat kuvveti Standart aparat istasyonları: 220 N. PowerHead pilyaj istasyonu: 500 N

Vakum bölüm sayısı 2 2 4 4 4 4

Standart travers 
yüksekliği(5) Style Kit ve model boyutuna bağlı olarak 50 mm veya 95 mm

Opsiyonel travers 
yüksekliği(5) Yüksek travers 95 mm; standart 50 mm yükseklikli modeller için kullanılabilir

Operatör güvenliği 

Operatörü ve etraftakileri makinenin potansiyel tehlikelerinden koruyan DynaGuard Güvenlik 
Sistemi dahildir. Makinenin hareketli parçaları (travers, taşıyıcı), aktif hale gelmesi durumunda 
makineyi hemen durduran ve operatörün yeniden çalışmayı başlatmasını bekleyen bir dizi foto-
sel sensörle çevrelenmiştir.  

(1) Standart pozisyonundaki döner iş istasyonu ile ölçülmüştür
(2)  Konveyör besleme seçeneği uzunluk boyutuna belli belirsiz bir ekleme yapar
(3)  Standart travers yüksekliğiyle toplam çalışma alanı için geçerlidir
(4)  Belirli aparat ve yapılandırma kombinasyonları ile azaltılabilir
(5)  Kesim altlığı olmadan ölçülmüştür. Maks. kesim kalınlığı aparata bağlıdır. Daha fazla bilgi için Teknik Özellikler kitapçığına bakın

mailto:info.la@esko.com
mailto:info.china%40esko.com?subject=

