
Acabamento em pequenas tiragens 
Controle em um ambiente dinâmico de produção 

Mesas de Corte Kongsberg 
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As empresas especializadas em produção de 
sinalização, display e pequenas tiragens estão 
buscando mais rendimento e controle sobre 
o processo inteiro. A Esko ajuda empresas de 
todo o mundo a cumprirem prazos cada vez 
mais curtos e ainda diminui riscos e aumenta 
as margens operacionais.  Arquivos aguar-
dando na caixa de correio, equipamento de 

produção ocioso, problemas de qualidade e 
falta de comunicação na fábrica… tudo isso 
gera falhas e muito desperdício. 

As empresas estão buscando uma produção 
enxuta: maximizando valores e eliminando 
desperdícios. E é exatamente isso que as solu-
ções modulares da Esko oferecem.

Mantenha o controle das pequenas tiragens 
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1. Progresso visual do projeto no i-cut Pro-
duction Console. Ícones grandes para visuali-
zação à distância,, trabalho e contagem regres-
siva de lote. Uma comunicação ativa garante 
controle completo da produção de qualquer 
lugar da fábrica.

2. Controle visual de fluxo de trabalho . 
O Device Manager oferece estimativa, plane-
jamento, rastreamento e relatórios sobre o 
trabalho. Os operadores podem gerenciar e 
controlar as filas de trabalho. 

3. Recursos compartilhados no i-cut Produc-
tion Console. As informações sobre arquivos 
de design e produção são usadas para ajustar 
automaticamente a configuração da mesa, a 
sequência de cortes e as ferramentas cor-
retas. A tecnologia de recursos compartilha-
dos elimina as tarefas manuais complexas e 
demoradas e proporciona mais consistência 
à produção.  

4. Fluxo de trabalho de design estrutural.  
O ArtiosCAD, software líder do mercado de 
design de display e embalagens, se comunica 
com metadados inteligentes, permitindo que a 
mesa de corte Kongsberg seja otimizada para 
mais rapidez e qualidade de corte. 

5. Gestão de impressão. Preflight e nesting 
robustos devido à facilidade de uso do sof-
tware i-cut Suite. O software de pré-impres-
são dedicada ajuda a otimizar a eficiência da 
impressora, poupa o tempo do operador e 
reduz erros, evitando assim o desperdício de 
materiais caros. 

6. Design para transporte. A paletização 
Cape integrada garante embalagem, estoque 
e transporte otimizados. 

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



A Kongsberg série C de mesas de corte digital 
foi desenvolvida especificamente para fun-
cionar de forma contínua, em um ambiente 
de produção de 24 horas por dia, sete dias 
por semana. 

Essas mesas de corte são fantásticas na produ-
ção de embalagens de corrugados, produtos 
POP e outros displays de produtos feitos de 
materiais rígidos.

Para suprir uma produção de 24 horas por 
dia, sete dias por semana, a Kongsberg C está 
equipada com recursos como: tampo de mesa 
de metal e mapeamento do nível do tampo 
da mesa, sistema sofisticado de controle de 
movimentos, incluindo suporte de cremalheira 
e pinhão de aço e posições de ferramentas 
para serviços pesados para fresagem, corte 
e vinco de alta potência.   

Velocidade e aceleração
A Kongsberg C define novos padrões, aumen-
tando os limites das pequenas tiragens com 
velocidade (100 m/min – 66 ips) e aceleração 
(até 1,7 G) extraordinárias e movimentos de 
ferramenta extremamente rápidos. A robus-
tez da cortadora permite o corte de diversos 
materiais com a máxima velocidade.

Kongsberg C24 para produção de sinalização com esteira. A Kongsberg C 
está disponível como 24, 44, 60 e 64.
Para obter mais especificações técnicas, visite esko.com/pt/kongsberg.

Kongsberg C para desempenho



A Kongsberg X oferece versatilidade para uma 
ampla gama de aplicativos de corte, indepen-
dentemente se o seu foco é sinalização, emba-
lagens ou displays em 2D ou 3D.

A mesa de corte Kongsberg X supre todas as 
necessidades da sua empresa. Você pode 
fazer um upgrade e adicionar mais ferramen-
tas de corte, vinco e fresagem conforme as 
necessidades dos seus negócios. A Kongsberg 
série X garantirá que você nunca recuse um 
trabalho de acabamento. Hoje e no futuro. A 
Kongsberg X é perfeita para qualquer traba-
lho ou aplicação.

Apresentando: 
Kongsberg Starters
A Kongsberg X Starter é uma mesa de corte que 
oferece valor, confiabilidade, precisão e facili-
dade de uso com um investimento atraente.

As cortadoras Kongsberg X Starter são forneci-
das com configurações padrão que permitem 
a produção de amostras, sinalização e display 
de baixo custo. É possível fazer o upgrade da 
mesa de corte facilmente para obter mais 
velocidade e ferramentas.

Kongsberg X para produção de embalagem. A Kongsberg X está 
disponível em diferentes estilos e tamanhos, do 20 ao 48.
Para obter mais especificações técnicas, visite esko.com/pt/kongsberg.

Kongsberg X para versatilidade



i-cut Production Console
O i-cut Production Console é o front-end 
robusto e intuitivo para mesas de corte 
Kongsberg.

A interface de usuário intuitiva ajuda os opera-
dores a obterem o máximo das mesas Kongs-
berg e otimiza a lista production.MyJobs com 
links para todos os trabalhos que estão na fila 
de espera de produção.  

 • Estimativa de tempo de corte.
 • Rastreamento do andamento do trabalho 

(status do trabalho, contagem regressiva 
etc.).

 • Fácil configuração do trabalho, definida 
de fábrica ou pelo cliente.

 • Produção MultiZone.
 • Parâmetros integrados para otimizar a 

qualidade de corte, vinco e fresagem.
 • Controle completo de vinco (baseado 

em ondulação/grão).
 • Adição de layouts aninhados para 

combinação de designs e step & repeat. 
 • Otimizações da curva automatizada 

(integração de metadados/ArtiosCAD).  
 • Ferramentas para edição de cur va 

interativa para otimizar a velocidade e 
a qualidade do corte. 

 • Suporte avançado à fresagem.

ArtiosCAD Display 
Shop on-line
O ArtiosCAD Display Store permite que qual-
quer pessoa ofereça displays. As empresas 
que adquiriram o equipamento de produção 
para criar displays POP mas não têm recursos 
de design podem se beneficiar desse serviço. 
A loja contém arquivos ArtiosCAD otimizados 
para corte em uma mesa Kongsberg. Um vídeo 
com instruções de montagem é incluído em 
cada design. Nunca recuse uma solicitação!

QuickBox
O QuickBox permite que os operadores façam 
qualquer caixa padrão em apenas 3 etapas. Ele 
é perfeito para designs estruturais básicos ou 
para criar uma caixa de transporte sob medida 
para seus produtos de sinalização ou display.  

Operação da Kongsberg



As mesas de corte Kongsberg são desenvolvi-
das para que você tenha mais flexibilidade e 
rendimento. Há muitas formas de automatizar 
determinadas partes do fluxo de trabalho de 
acabamento, independentemente do material 
que você precise processar.

Automação de folhas
O alimentador Kongsberg i-BF adiciona mais 
produtividade ao seu trabalho. O i-BF pega 
os corrugados, as chapas de papel cartão e 
o material plástico de forma rápida e precisa 
diretamente do palete em três ciclos de ali-
mentação por minuto, em um fluxo contínuo 
de movimentação de material sem interrupção. 

Não há necessidade de empilhamento inter-
mediário, empilhadeiras, mesas de trabalho… 
Você pode usar seus próprios paletes, ou 
mesmo usar os paletes genéricos em que as 
chapas são fornecidas. 

Automação da bobina
É possível fazer a automação da bobina como 
uma solução independente, ou como parte da 
unidade de automação de folhas e bobinas 
desenvolvida para atender um aumento no 
volume de produção.

Produção MultiZone
A produção MultiZone permite que você car-
regue duas folhas e dobre a capacidade de 
produção da sua mesa de corte Kongsberg. 
Além isso, ela proporciona uma execução con-
tínua da mesa de corte sem complementos 
de automação caros. 

Com o controle de zona nas pontas dos seus 
dedos, as seções a vácuo podem ser ativadas 
e desativadas individualmente ou de forma 
automática com base na posição do trabalho.

Automação robotizada: 
novas oportunidades 
O manuseio robotizado do material traz van-
tagens á produção. Ele carrega o material 
diretamente de um palete e faz isso de forma 
automática durante o tempo que você desejar. 
Além disso, trabalha com uma ampla gama 
de materiais e o tempo de produtividade de 
corte é de 100%.  A flexibilidade da robotização 
permite a automação de diferentes métodos 
de produção. 

A automação robotizada traz vantagens á produção.Automação de folhas com o alimentador Kongsberg i-BF.

Automatização da Kongsberg:  
aumenta a produtividade por meio da automação
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As duas séries de mesas de corte Kongsberg 
são fornecidas com uma ampla gama de fer-
ramentas para ambientes de produção exi-
gentes e versáteis. 

Ajuste automático 
de ferramenta 
O Ajuste automático de ferramenta é uma 
tecnologia exclusiva que oferece calibração 
automática de ferramentas usando um pro-
cessamento de imagens.  Esse recurso verifica 
se as ferramentas estão sempre perfeitamente 
alinhadas, o que é um pré-requisito para con-
seguir resultados de alta qualidade com um 
processamento em alta velocidade. 

O Ajuste de ferramenta é automatizado, o que 
significa que mesmo os operadores mais nova-
tos podem produzir resultados de qualidade 
superior sem perder tempo ou cometer erros.

Compre brocas e 
lâminas corretas para 
sua mesa de corte
A forma mais fácil de encontrar as brocas e 
as lâminas corretas para sua cortadora Kon-
gsberg é usando a Esko Store.

Com o localizador de brocas e lâminas inteli-
gente, você sempre terá a certeza de comprar 
a ferramenta e o material certos para qualquer 
aplicação! www.esko.com/pt/store

Ferramenta nova: 
CorruSpeed
A ferramenta CorruSpeed é a mais nova fer-
ramenta para materiais corrugados; ela corta 
materiais até a onda BC sem oscilar. Essa 
ferramenta permite cortar corrugados com 
a máxima velocidade e aceleração e usando 
a maioria das qualidades de chapas.

Ferramentas Kongsberg
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