
Wydajne finalne obrabianie 
niskonakładowe
Kontrola w dynamicznym środowisku produkcji

Plotery tnące Kongsberg 
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Firmy specjalizujące się w oznakowaniach, eks-
pozytorach i niskonakładowej produkcji opako-
wań szukają sposobów zwiększenia wydajności 
i uzyskania większej kontroli nad całym proce-
sem. Esko pomaga firmom na całym świecie 
w dotrzymywaniu coraz krótszych terminów 
realizacji przy jednoczesnym unikaniu ryzyka i 
osiąganiu wyższych zysków operacyjnych.  Pliki 
oczekujące w skrzynce pocztowej, bezczynny 

sprzęt produkcyjny, problemy z jakością i brak 
komunikacji z działem produkcji — wszystkie te 
czynniki prowadzą do marnowania zasobów. 

Firmy szukają sposobów usprawnienia pro-
dukcji: maksymalizacji wartości i eliminacji 
marnotrawstwa, a modułowe rozwiązania firmy 
Esko dla działu produkcji mogą w tym pomóc.

Zachowanie kontroli nad 
niskonakładową produkcją 
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1. Wizualny postęp zadań w konsoli pro-
dukcyjnej oprogramowania i-cut. Duże ikony 
zapewniają widoczność z dużej odległości i 
wyświetlają czas do zakończenia zadania lub 
partii. Aktywna komunikacja gwarantuje pełną 
kontrolę nad produkcją przez dowolną osobę 
w miejscu pracy.

2. Wizualna kontrola nad przepływem 
pracy. Oprogramowanie Device Manager ofe-
ruje funkcje szacowania, planowania, monitoro-
wania i raportowania zadań. Operatorzy mogą 
kontrolować kolejki zadań i zarządzać nimi. 

3. Współużytkowane zasoby w konsoli pro-
dukcyjnej oprogramowania i-cut. Informacje 
z plików projektów i plików produkcyjnych 
umożliwiają automatyczne dostosowanie 
konfiguracji plotera, sekwencji wycinania 
i właściwych narzędzi. Technologia współ-
użytkowanych zasobów eliminuje złożone i 
czasochłonne zadania ręczne oraz zapewnia 
spójność produkcji.  

4. Przepływ pracy projektowania struktu-
ralnego.  ArtiosCAD, czyli oprogramowanie do 
projektowania opakowań i ekspozytorów, które 
stało się światowym standardem, komunikuje 
się przy użyciu inteligentnych metadanych, 
umożliwiając optymalizację plotera tnącego 
Kongsberg pod kątem szybkości wycinania 
i jakości. 

5. Przepływ pracy prepress. Zaawansowane 
narzędzia do sprawdzania plików wejściowych 
i montażu są dostępne w łatwym w obsłudze 
oprogramowaniu i-cut Suite. Oprogramowanie 
prepress pozwala zoptymalizować wydajność 
maszyny, oszczędza czas operatora i redukuje 
liczbę błędów. Dzięki temu drogie materiały 
nie są marnowane. 

6. Projektowanie pod kątem transportu. 
Zintegrowane oprogramowanie do paletyza-
cji Cape zapewnia łatwe i zoptymalizowane 
pakowanie, magazynowanie i transportowanie. 

Plotery tnące Kongsberg i oprogramowanie 
firmy Esko do przygotowywania produkcji 
zoptymalizowano pod kątem samodzielnego 
ich użytkowania. Jednak ich integracja zapewnia 
dodatkowe korzyści w zakresie komunikacji z 
klientami, przepływu plików, zarządzania dzia-
łem produkcji i wydajności sprzętu.



Cyfrowe plotery tnące Kongsberg serii C opra-
cowano pod kątem ciągłej pracy w środowisku 
produkcyjnym przez całą dobę, siedem dni w 
tygodniu. 

Te plotery tnące sprawdzają się idealnie pod-
czas produkcji opakowań z tektury falistej, 
ekspozytorów POP i innych ekspozytorów 
wykonanych ze sztywnych materiałów.

Aby umożliwić produkcję przez całą dobę, 
siedem dni w tygodniu, ploter Kongsberg C 
wyposażono w stół z kompozytów metalo-
wych z mapowaniem poziomu i najbardziej 
zaawansowany system kontroli ruchu w branży, 
który obejmuje napęd z układem zębatkowym. 
Ponadto dostępne są narzędza do frezowania, 
wycinania i bigowania z dużą siłą.   

Szybkość i przyśpieszenie
Ploter Kongsberg C wyznacza nowe standardy, 
przesuwając granice produkcji niskonakłado-
wej dzięki zawrotnej szybkości (100 m/min) 
i przyśpieszeniu (do 1,7 G) oraz błyskawicznym 
ruchom narzędzi. Ploter umożliwia wycinanie 
większości materiałów z najwyższą szybkością.

Kongsberg C24 do produkcji oznakowań z podajnikiem 
taśmowym. Ploter Kongsberg C jest dostępny w 
rozmiarach 24, 44, 60 i 64.
Dane techniczne można znaleźć na stronie esko.com/
kongsberg.

Seria Kongsberg C - wysoka wydajność



Ploter Kongsberg X oferuje wszechstronność 
w zastosowaniach związanych z wycinaniem. 
Niezależnie od tego, czy pracujesz z obiektami 
2D lub 3D, czy też zajmujesz się opakowaniami, 
oznakowaniami lub ekspozytorami.

Ploter tnący Kongsberg X rozwija się wraz z 
potrzebami firmy. W miarę rozwoju firmy można 
rozbudować ploter, dodając więcej narzędzi 
do wycinania, bigowania i frezowania. Dzięki 
ploterowi Kongsberg X już nigdy nie odrzu-
cisz zlecenia związanego z finalną obróbką 
produktu. Ploter Kongsberg X sprawdza się 
idealnie w każdym zadaniu.

Premiera: plotery 
Kongsberg Starter
Kongsberg X Starter to ploter tnący, który ofe-
ruje wysoką jakość, niezawodność, precyzję 
i łatwość obsługi przy atrakcyjnym poziomie 
cenowym.

Plotery Kongsberg X Starter są dostarczane w 
standardowych konfiguracjach do podstawowej 
produkcji próbek, oznakowań i ekspozytorów. 
Ploter tnący można z łatwością rozbudować, aby 
zwiększyć szybkość lub dodać więcej narzędzi.

Kongsberg X do produkcji opakowań. Plotery Kongsberg 
X są dostępne w różnych zestawach i rozmiarach od 
20 do 48.
Dane techniczne można znaleźć na stronie esko.com/
kongsberg.

Seria Kongsberg X - wysoka wszechstronność



Konsola produkcyjna 
oprogramowania i-cut
Konsola produkcyjna oprogramowania i-cut to 
zaawansowany, a zarazem intuicyjny interfejs 
dla ploterów tnących Kongsberg.

Prosty w obsłudze interfejs pomaga ope-
ratorom wykorzystać wszystkie możliwości 
ploterów Kongsberg oraz zoptymalizować 
codzienną produkcję. Lista Moje zadania zawiera 
łącza do wszystkich zadań oczekujących na 
wyprodukowanie.  

 • Szacowanie czasu wycinania.
 • Monitorowanie postępu zadania (stan 

zadania, odliczanie czasu itp).
 • Łatwa konfiguracja zadań z ustawieniami 

fabrycznymi lub zdefiniowanymi przez 
użytkownika.

 • Produkcja wielostrefowa.
 • Wbudowane parametry do optymalizacji 

jakości wycinania, bigowania i frezowania.
 • Kontrola nad głębokością bigowania (w 

zależności od fali/włókna).
 • Przygotowanie zgrupowanego projektu 

(wykrojnika) w oparciu o wielokrotne 
skopiowanie pierwotnej konstrukcji.  

 • Automatyczna optymalizacja krzywych 
(metadane/integracja z oprogramowaniem 
ArtiosCAD).  

 • Narzędzia do interak t y wnej edycj i 
krzywych w celu optymalizacji szybkości 
i jakości wycinania. 

 • Zaawansowana obsługa frezowania.

Sklep online ArtiosCAD 
z ekspozytorami
Sklep ArtiosCAD z ekspozytorami – i każdy 
może oferować ekspozytory. Z tej usługi mogą 
skorzystać firmy, które dysponują sprzętem 
do produkcji ekspozytorów POP, ale nie mają 
możliwości projektowania. Sklep zawiera pliki 
ArtiosCAD zoptymalizowane do wycinania przy 
użyciu plotera Kongsberg. Do każdego projektu 
dołączony jest film przedstawiający montaż. 
Już nigdy nie odrzucisz zlecenia!

QuickBox
Funkcja QuickBox umożliwia operatorom wyko-
nanie dowolnego standardowego pudełka w 3 
krokach. To idealne rozwiązanie dla prostych 
projektów konstrukcyjnych, które umożliwia 
także tworzenie opakowań zbiorczych dopa-
sowanych do oznakowań lub ekspozytorów.  

Obsługa plotera Kongsberg



Plotery tnące Kongsberg opracowano z myślą 
o elastyczności i wydajności. Istnieje wiele spo-
sobów automatyzacji niektórych etapów prze-
pływu procesu obróbki końcowej, niezależnie 
od przetwarzanego materiału.

Automatyzacja 
podawania arkuszy
Podajnik Kongsberg i-BF pozwala zwiększyć wydaj-
ność. Umożliwia szybkie i dokładne podawanie 
z palety tektury falistej, płyt kartonowych i pla-
stiku. 3 cykle podawania na minutę zapewniają 
ciągły przepływ materiału bez zbędnych przerw. 

Nie ma potrzeby korzystania ze stosów pośred-
nich, podnośników nożycowych ani stołów 
roboczych. Można używać własnych palet pro-
dukcyjnych, a nawet zwykłych palet, na których 
dostarczono płyty. 

Automatyzacja 
podawania z roli
Automatyzacja podawania z roli jest dostępna 
jako samodzielne rozwiązanie lub część modułu 
do automatyzacji podawania arkuszy i roli, które 
zostało dostosowane w celu uzyskania wyższego 
poziomu produkcji.

Produkcja wielostrefowa
Produkcja wielostrefowa umożliwia załadowa-
nie dwóch arkuszy i podwojenie wydajności 
plotera tnącego Kongsberg. Technologia wielo-
strefowa zapewnia ciągłą pracę plotera tnącego 
bez konieczności stosowania drogich urządzeń 
dodatkowych do automatyzacji. 

Łatwa w obsłudze kontrola stref umożliwia 
włączanie i wyłączanie sekcji podciśnienia indy-
widualnie lub automatycznie na podstawie 
pozycji zadania.

Zrobotyzowana 
automatyzacja oferuje 
nowe możliwości 
Zrobotyzowana obsługa materiałów zapewnia 
korzyści dla działu produkcji. Możliwe jest łado-
wanie materiału bezpośrednio z palety i wykony-
wanie zadań bez nadzoru przez dowolny czas. 
Chwytaki obsługują szeroką gamę materiałów, 
a czas pracy podczas wycinania sięga 100%.  
Elastyczne wykorzystanie robotów umożliwia 
automatyzację różnych metod produkcji. 

Zrobotyzowana automatyzacja zapewnia korzyści dla 
działu produkcji.Automatyzacja arkuszy z podajnikiem Kongsberg i-BF.

Automatyzacja plotera Kongsberg: przyśpieszenie 
produkcji poprzez automatyzację
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Dwie serie ploterów tnących Kongsberg są 
dostarczane z szeroką gamą narzędzi dla tych 
wymagających, wszechstronnych środowisk 
produkcji. 

Automatyczne 
dostosowywanie stołu 
Automatyczne pozycjonowanie wysokości 
narzędzi to wyjątkowa technologia zapewnia-
jąca automatyczną kalibrację narzędzi przy 
użyciu trójwymiarowego systemu przetwarza-
nia obrazów.  Dzięki niej narzędzia są zawsze 
perfekcyjnie wyrównane, co jest kluczowe dla 
uzyskania wysokiej jakości podczas produkcji 
z dużą szybkością. 

Ta funkcja jest zautomatyzowana, co oznacza, 
że nawet początkujący operator może uzyskać 
najwyższą jakość bez marnowania czasu czy 
popełniania błędów.

Kupowanie właściwych 
końcówek i ostrzy do 
plotera tnącego
Odpowiednie końcówki i ostrza do plotera 
tnącego Kongsberg są łatwo dostępne w skle-
pie Esko.

Inteligentna wyszukiwarka końcówek i ostrzy 
gwarantuje zamówienie właściwego narzędzia 
do danego materiału, niezależnie od zastoso-
wania! www.esko.com/store

Nowe narzędzie: 
CorruSpeed
CorruSpeed to nowe narzędzie o wysokiej 
wydajności do materiałów z tektury falistej. 
Umożliwia wycinanie materiałów aż do fali BC 
bez oscylacji. Korzystanie z tego narzędzia umoż-
liwia wycinanie większości typów tektury falistej 
z maksymalną szybkością i przyśpieszeniem.

Narzędzia Kongsberg
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