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Fabricantes de sinalizações, displays, embala-
gens e materiais de corte estão se deparando 
com um aumento no volume de pequenas 
produções. Esta tendência vem do setor de 
bens de consumo e de varejistas. 

Empresas que atuam nesse ramo precisam 
continuamente conquistar os consumidores 
com mensagens atraentes, customizadas, 
sazonais ou altamente personalizadas. 
Campanhas promocionais e regionais reduzem 
o ciclo produção. 

A mesa de corte digital é a solução ideal para 
lidar com este desafio de produção rápida. 

Mas qual é a mesa de corte digital ideal para 
seus negócios? Veja estas estas cinco 
perguntas.

1. O que desejo produzir?

2. Quais materiais estou 
usando?

3. A dimensão do material 
é importante?

4. Qual a velocidade 
da minha impressora 
digital?

5. Como evitar gargalos?
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 | O que desejo produzir?

O tipo de tarefa produzido é crucial para deter-
minar a mesa ideal para seus negócios:

você está produzindo amostras? Você faz a 
conversão de papelão ondulado ou displays? 
Você está cortando material impresso ou em 
branco? Seus clientes estão dispostos a pagar 
pela agilidade no serviço ou por qualidade 
impecável? Ou eles desejam as duas opções? 

As necessidades de um converterdor de caixa 
de papelão dobrável não são as mesmas 
de uma copiadora que oferece produtos 
impressos com formas personalizadas. 

Se você está procurando uma mesa de corte 
para produzir amostras, sem dúvida, você 
se interessará por uma máquina que alia a 
rapidez na produção à qualidade. 

Se você estiver cortando ou fazendo o rote-
amento de materiais não impressos, certa-
mente desejará o equilíbrio perfeito entre qua-
lidade impecável e velocidade. Se você estiver 
produzindo complexos displays de marketing 

e peças de sinalizações, sem dúvida preci-
sará de uma mesa de corte compatível com 
a tarefa que gere lucros sem comprometer a 
qualidade.
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 | Quais materiais estou usando?

Você vai querer impressionar clientes poten-
ciais com acabamentos de alta qualidade até 
nos materiais mais complexos. Quer você 
esteja cortando material em branco, ou traba-
lhando em produção de sinalização e displays, 
é essencial que sua mesa de corte digital con-
siga manipular a maior variedade possível de 
materiais. Somente uma mesa versátil dotada 
das mais diversas ferramentas conseguirá 
executar esta tarefa. 

E não é apenas a quantidade de ferramentas 
que importa. A troca rápida e fácil das ferra-
mentas é igualmente importante. Mesas de 
corte de padrão mundial “reconhecem” as fer-
ramentas utilizadas e medem a espessura do 
material, eliminando possíveis erros de corte.
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 | A dimensão do material é importante?

Se você estiver cortando materiais impressos, 
então a dimensão da mesa de corte depen-
derá de sua impressora digital. Você está 
imprimindo com pequenos ou grandes for-
matos? Está usando alimentador de folhas, de 
bobinas, ou ambos?

Se você estiver cortando ou fazendo o rotea-
mento de material em branco, a dimensão da 
mesa de corte dependerá da dimensão máxima 
do material que você está manipulando.
 
A mesa de corte perfeita deve se ajustar à sua 
necessidade de configuração. Mesas de corte 
digital são fornecidas em diversas dimensões 
e existe uma para cada tipo de aplicação.
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 | Qual a velocidade da minha  
 impressora digital?
Você está cortando material impresso e dispõe 
de uma impressora digital de alta qualidade 
com velocidade de processamento impressio-
nante? Verifique se a sua mesa de corte digital 
consegue acompanhar essa mesma veloci-
dade sem gerar gargalos na produção. 

O desempenho de uma mesa de corte é 
determinado pela complexidade do acaba-
mento do design. A velocidade do corte linear 
é apenas um dos fatores a serem conside-
rados e é muito importante comparar com a 
produção real. 

A velocidade de processamento da mesa de 
corte consiste no número de trabalhos diários, 
no número médio de folhas por trabalho e no 
tempo de setup de cada trabalho. 

As mesas de corte podem ser equipadas com 
um alimentador automático de folhas para a 
mesa de corte, e um alimentador de bobina, 
e/ou um empilhador automático na saída 
para os itens acabados. Uma vez configu-
rada, a máquina pode ser executada de forma 

autônoma, liberando o operador para realizar 
outras tarefas.
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 | Como evitar gargalos?

Não basta ter uma mesa de corte rápida. Você 
alguma vez já pensou em um software para 
otimizar seu fluxo de trabalho? 

Você pode eliminar erros, economizar tempo 
e reduzir o desperdício adotando um software 
de pré-produção desenvolvido especifica-
mente para usuários de impressoras digitais 
de grande formato e/ou de sistemas de aca-
bamento digital. 

Preflighting de arquivos PDF, preparação 
de gráficos, criação da sequência de corte, 
criação de layouts, impressão e acabamento 
com registro perfeito, tudo isso é possível com 
um software dedicado que se integra perfei-
tamente com sua impressora e/ou mesa de 
corte. 
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 | Quer saber mais?

Se você estiver procurando a mesa de corte digital ideal, conheça a linha de mesas de 

corte Kongsberg, da Esko. Visite esko.com/kongsberg

As mesas de corte Kongsberg são a preferência número um de produtores de amostra, 

convertedores e produtores de sinalizações e displays. 

http://www.www.esko.com
http://www.esko.com/kongsberg
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