
Kongsberg XP Auto

O poder de produção do
acabamento gráfico digital



A Kongsberg XP Auto é uma máquina de aca-
bamento de corte automatizada para embala-
gens e displays de pontos de venda. A XP Auto 
é fornecida com recursos que alavancam a pro-
dutividade e asseguram operações confiáveis.

Benefícios
 • Reduz custos e o tempo de processamento 

dos cortes

 • Permite que as tarefas sejam executadas 
durante à noite, sem supervisão

 • Possibilita um fluxo de trabalho totalmente 
digital para display PDV e embalagem

 • Converte pequenas tiragens em lucro para 
os negócios

 • Oferece produção sob demanda com entrega 
just-in-time

 • Possibilita complexidade de design aprimorado 
em comparação ao corte convencional

A mesa XP Auto pode, automaticamente, carregar, cortar, 
descarregar e empilhar de modo primoroso até 2,3 x 3,3 
m de folhas grandes impressas de chapas de papelão, 
chapas de espuma e diversos outros materiais.

Produção automática e independente de 
embalagens e displays de PDV



Não é preciso usar facas
A mesa XP Auto corta embalagens e displays PDV 
diretamente dos designs CAD. Dessa forma, você 
pode começar a produção imediatamente e eli-
minar as despesas relacionadas à fabricação de 
faca de corte e vinco. A mesa Kongsberg XP Auto 
transforma pequenas tiragens e conversões de 
solicitações especiais em uma missão lucrativa. 

Completamente 
automatizada
Graças ao carregamento e ao descarregamento
automáticos, a XP Auto funciona de modo total-
mente independente. As operações autônomas 
são auxiliadas pela calibração automática da fer-
ramenta da XP Auto e por um sistema de câmera 
para registro preciso da impressão até o corte.

Isso poupa tempo e reduz os custos de produ-
ção. Deixe-a funcionando durante o horário de 
almoço e durante a noite sem os custos extra de 
um operador.

Ampla gama de materiais e 
aplicações
A XP Auto é compatível com uma ampla gama de 
materiais. Ela foi otimizada para trabalhar com 
dimensões de várias centenas de folhas de corru-
gados ou outros materiais de sanduíche de papel 
robusto, e também é mais eficiente com espuma,  
foam board e plástico corrugado. Quando equi-
pada com uma ferramenta de fresa, ela também é 
compatível com material rígido, como MDF, papelão 
alveolar, painéis acrílicos e PVC expandido. 

É o complemento perfeito para uma impressora 
digital em grande formato, possibilitando um fluxo 
de produção totalmente digital para displays PDV 
e pequenas tiragens de embalagens.

Corte de chapa de display



Pronto para produção automatizada 24x7
A estação de corte é o local em que as folhas 
são processadas.  Ela contém uma plataforma 
de vácuo com até 8 zonas para garantir que o 
material positivo mantenha-se pressionado em 
diferentes tamanhos de materiais. Essa parte da 
máquina compartilha os recursos de velocidade, 
aceleração e eficiência geral com as mesas XP 
de carregamento manual. 

A lâmpada de status do sistema rapidamente mostra o 
estado da máquina (Em execução – Parada – Com erro)

A ferramenta XP é montada em dois eixos Z diferentes: 
um otimizado para potência (pode empurrar um disco de 
vinco grande para baixo com uma força equivalente a 50 
kg) e outro otimizado para velocidade (move a ferramenta 
para cima e para baixo de forma rápida e eficiente).

O recurso de empilhamento tem como base uma mesa 
de elevação automática que mantém a parte superior da 
pilha em um nível constante. Isso garante uma separação 
de folhas confiável e a repetibilidade no carregamento de 
folhas. Você pode aumentar em até um metro a capacidade 
de empilhamento.



O descarregamento transversal transporta a folha cortada 
da estação de corte à pilha de saída. Ele contém pinças de 
sucção com posição ajustável.

A pilha de saída é autoajustável, portanto, a parte superior 
está sempre em um nível constante.  Ela pode ser esvaziada 
enquanto a máquina ainda continua trabalhando na 
próxima folha.

A estação de trabalho ergonômica contém o painel de 
operador principal e o PC. 



Oportunidades de 
crescimento
Impressoras digitais de grandes formatos são 
mais rápidas. Elas demandam uma solução de 
acabamento automático de maior capacidade para 
materiais de display e impressão de embalagens. A 
mesa Kongsberg XP Auto é ideal para acabamentos.

A mesa Kongsberg XP Auto também oferece a 
possibilidade de aceitar pedidos de pequenas 
tiragens, os quais podem proteger negócios de 
grande volume de empresas que preferem uma 
compra única.

O fluxo de trabalho simples torna a Kongsberg XP 
Auto um investimento financeiramente viável para 
operações sem infraestrutura de fabricação anterior.

Redução de custos
A Kongsberg XP Auto não precisa de uma faca de 
corte e vinco. Isso significa que somente a economia 
com os custos de produção das facas já garante 
um rápido retorno sobre o investimento. 

Além disso, você não precisa esperar pelas facas, 
pode começar a produzir agora mesmo. Outra 
vantagem é que você pode reduzir o espaço de 
armazenamento de facas.

Com a Kongsberg XP Auto para produção de peque-
nos lotes, você deixa de lado a preocupação com 
os altos custos de equipamentos de alta capaci-
dade. Quanto menos intervenções do operador, 
mais redução de custos de mão de obra.

Comece a produzir agora mesmo: não há mais a necessidade 
de esperar por uma faca de corte e vinco.



Curto prazo de entrega
Com a Kongsberg XP Auto você consegue cumprir 
prazos apertados de trabalhos estressantes, como 
lançamentos de produtos, ensaios mercadológicos 
e eventos promocionais.  

 • Comece a produção imediatamente eliminando 
o tempo de espera de uma faca.

 • A produção segura e automática permite 
trabalhos noturnos não supervisionados.

 • O tempo de transição entre trabalhos é uma 
questão de segundos.

 • Ajustes de última hora são fáceis de fazer 
durante o processamento.

Atenda prazos curtos usando a Kongsberg XP Auto

Corte de plástico corrugado

Corte de chapa de display

V-notch em uma chapa sanduíche.

Versatilidade
Para atender os mais diversos materiais e designs 
de embalagens, a Kongsberg XP Auto consegue 
duplicar completamente qualquer design gerado 
por CAD com mais detalhes e complexidade do 
que uma mesa de corte normal. 

A Kongsberg XP Auto acomoda uma família inteira 
de corte, vinco, v-notch e outros suplementos de 
ferramentas de corte especiais. 

O recurso de fresa é opcional para materiais como 
MDF, Forex, Dibond e painéis acrílicos.



Para ajudar a maximizar a saída e minimizar o 
desperdício de cada folha, a Kongsberg XP Auto 
possui recursos poderosos e altamente flexíveis:

Identificação automática de 
ferramenta
A identificação de ferramenta automática agiliza e 
facilita a troca de ferramentas usando um circuito 
especial integrado em cada ferramenta.

Verificação automática do 
estado da ferramenta de 
corte
Com intervalo programado, a ferramenta de corte 
desce sobre uma almofada de medição para verificar 
se a lâmina de corte está intacta. A verificação leva 
apenas alguns segundos. O sensor poupa tempo 
e evita erros sempre que uma lâmina de corte ou 
uma broca de fresa é trocada.

Separação de folhas
Para assegurar uma operação confiável, as pinças 
de sucção da Kongsberg XP Auto podem ser pro-
gramadas para sacudir e curvar a folha retirada da 
pilha para garantir que o material esteja separado 
de forma adequada.

Função de fila do trabalho 
Possibilita o trabalho contínuo em tarefas conse-
cutivas em uma fila. 

Sistema de alerta remoto 
(opcional)
A Kongsberg XP Auto pode enviar mensagens de 
texto com informações de status para o celular 
do operador durante uma operação não super-
visionada. “Trabalho concluído” ou “Pilha vazia”: a 
máquina lhe dirá quando o trabalho foi concluído 
ou porque foi interrompido.

Produção eficiente

Um sensor automático verifica regularmente o estado 
das lâminas de corte e fresas. 

As pinças de sucção balançam e inclinam a folha para 
separar o material. 

Alertas remotos em seu telefone. 



Registro de impressão 
(opcional)
O registro da impressão até o corte assegura um 
alinhamento perfeito e reduz o tempo de configura-
ção. Esse registro também reduz o montante extra 
de folhas impressas necessário para um registro 
perfeito da impressão até o corte.

Marcas de registro em ambos os lados do material 
podem ser lidas combinando duas câmeras dife-
rentes. A câmera da frente da ferramenta registra 
marcas quando o lado impresso está virado para 
cima. Outro sistema de câmeras registra as marcas 
quando o lado impresso está virado para baixo.

Benefícios do registro ótico:

• Economia de tempo na configuração do trabalho. 

• Redução de custo/tempo devido à eliminação 
da necessidade de impressão de folhas extras 
para garantir o registro.

• O registro da impressão até o corte mais preciso 
possível para cortes convencionais.

• Melhor flexibilidade para folhas pós-laminadas.

Segurança em primeiro lugar 
Evidentemente, a Kongsberg XP Auto é fornecida 
com mecanismos de segurança de última gera-
ção. Antes de tudo, o operador e o assistente (e/
ou pessoas que estejam por perto) precisam estar 
em segurança sempre. Todas as partes móveis da 
máquina que possam apresentar riscos potenciais 
de segurança são salvaguardadas por feixes lumi-
nosos ou outros sensores que irão, se acionados, 
parar o movimento e deixar a máquina inerte.

Feixes luminosos e sensores protegem todas as peças 
móveis da máquina. Quando acionados, eles imediamente 
param a máquina.



O melhor software para uma operação estável

A mesa Kongsberg XP Auto é fornecida com 
um software que torna o seu fluxo de trabalho 
mais objetivo.

Trabalhos em fila de espera
O operador pode carregar vários trabalhos e 
a mesa automaticamente alternará entre eles.

Teste de lâminas de corte
O software pode verif icar as ferramentas de 
corte utilizadas durante o funcionamento sem 
supervisão.

Obtendo as ferramentas 
certas
A mesa coleta dados de produtividade: quando cada 
tarefa foi executada, quantas folhas foram usadas 
por tarefa, o número total de horas de execução 
etc., e reúne os dados em um formato que pode 
ser facilmente usado para gerar um relatório ou 
ser integrado com um sistema de informações.

ArtiosCAD
O ArtiosCAD é o software de design estrutural mais 
popular do mundo para design de embalagens. 
Com ferramentas concebidas especificamente para 
profissionais de embalagens de design estrutural, 
desenvolvimento de produtos, prototipagem virtual 
e produção, o ArtiosCAD alavanca a produtividade 
em toda a empresa.

O ArtiosCAD é fornecido com uma biblioteca de 
designs para displays PDV, papel cartão e caixas 
de corrugado. Ele é o produto ideal para todos os 
designers de corrugado, papel cartão e display PDV.



Especificações técnicas

XP24 Auto XP44 Auto

Área de trabalho 1.680 x 3.200 mm 2.210 x 3.200 mm

Tamanho máximo da 
folha

1.700 x 3.300 mm 2.230 x 3.300 mm

Dimensões gerais, 
inclusive a estação de 
trabalho

3.600 x 11.000 mm
4.200 x 11.000 mm
165 pol x 433 pol

Peso 2.600 kg 2.800 kg 

Velocidade máxima 100 m/min. - 65 IPS

Aceleração máxima 16 m/s² – 1,6 G 16 m/s² – 1,6 G

Aspirador de pó 
(incluso)

7,5 kW 7,5 kW

N° de seções a vácuo 8 8

Espessura máxima do 
material

50 mm

Capacidade de  
empilhamento padrão 

0,6 m

Capacidade de  
empilhamento opcional

1 m

Estação de trabalho do 
operador

Estação de trabalho giratória anexada à estrutura da XP com painel do operador e espaço para fer-
ramentas, computador do controlador, monitor e teclado.

Sistema do registro de 
impressão (opcional)

O Sistema de registro automático (ARS) pode ler marcas de registro impressas. Ele é dividido em 
dois itens diferentes:
Para marcas de impressão viradas para cima: câmera integrada com a ferramenta.
Para marcas de impressão viradas para baixo: câmera em um eixo servo separado, abaixo do nível 
do tampo da mesa, que consegue ler marcas enquanto o material passa da pilha de entrada para a 
estação de corte.

Segurança operacional O sistema de segurança DynaGuard (incluso) protege o operador e as pessoas próximas
contra riscos gerados pelo manuseio da máquina. As peças móveis da máquina (transversal e cabe-
çote) são cercadas por um conjunto de sensores de fotocélulas que, se ativados, interrompem ime-
diatamente o funcionamento da máquina e esperam a reinicialização da operação pelo operador. 
Se uma das laterais da transversal atingir um assistente, a fotocélula vai sair da posição e a opera-
ção será interrompida.
Além disso, a máquina está equipada com um botão de emergência de parada imediata e uma luz 
de advertência, que se acende assim que os servos motores são acionados.
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