
Düşük hacimli dijital sonlandırma  
da yüksek verim
Dinamik üretim sizin elinizde!

Kongsberg Dijital Kesim Sistemleri 
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Tabela, stand ve düşük hacimli ambalaj üreti-
minde uzmanlaşmış şirketler, tüm süreçlerinde 
daha fazla verimlilik ve daha fazla kontrol sağla-
manın yollarını arıyor. Esko, dünyanın dört bir 
yanındaki şirketlerin bir yandan giderek sıkılaşan 
teslim tarihlerine bağlı kalırken diğer yandan da 
riskleri ortadan kaldırıp daha yüksek faaliyet kârı 
elde etmelerine yardımcı oluyor. Posta kutusunda 
bekleyen dosyalar, atıl durumdaki üretim ekip-

manları, kalite sorunları, üretim hattında iletişim 
yetersizliği... Tüm bunlar, süreçte uyumsuzluğa 
ve büyük miktarda fireye neden olur. 

Şirketler,sundukları değeri maksimuma çıkarıp 
fireleri ortadan kaldıracak yalın üretim süreç-
leri uygulamanın yollarını arıyor ve Esko’nun 
modüler üretim hattı çözümleri de tam olarak 
bunu sağlar.

Düşük hacimli üretimde kontrol sağlamak 
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1. i-cut Üretim Konsolu’nda görsel iş ilerle-
mesi. Uzaktan görünüm, iş ve toplu geri sayım 
için büyük simgeler. Aktif iletişim, üretim hattının 
her noktasından tam kontrol sağlar.

2. Görsel iş akışı kontrolü. Device Mana-
ger; İş tahmini, planlama, izleme ve raporlama 
imkanları sunar. Operatörler iş kuyruklarını 
yönetebilir ve kontrol edebilir. 

3. i-cut Üretim Konsolu’nda ortak kaynaklar. 
Tasarım ve üretim dosyalarından alınan bilgiler, 
masa ayarlarının, kesim sırasının ve doğru 
aparatların otomatik olarak ayarlanması için 
kullanılır. Bu ortak kaynak teknolojisi, karmaşık 
ve çok zaman alan manuel bir işlemi ortadan 
kaldırarak üretim sürecine tutarlılık kazandırır. 

4. Yapısal tasarım iş akışı. Ambalaj ve stand 
tasarımında dünya lideri yazılım ArtiosCAD, 
akıllı meta verilerle iletişim 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. 
Özel baskı öncesi yazılımı baskı makinesinin 
verimliliğini optimize eder, operatöre zaman 
kazandırır ve hataları azaltır; böylelikle redde-
dilen sonuçlar sebebiyle pahalı malzemelerin 
israf olmasını önler. 

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

Kongsberg kesim sistemleri ve Esko’nun üretim 
öncesi yazılımı, bağımsız kullanılmak üzere 
optimize edilmiştir. Ancak bu iki sistem birlikte 
kullanıldığında müşteri iletişimi, dosya akışı, 
üretim hattı yönetimi ve ekipman yönetiminde 
ekstra avantajlar sağlar.



Kongsberg C serisi dijital kesim makineleri, 
özellikle faaliyetin 7/24 sürdüğü üretim ortam-
larında çalışmak üzere tasarlanmıştır. 

Bu kesim makineleri; oluklu ambalajlar, POP 
ürünleri ve sert malzemelerden yapılan diğer 
ürün standlarının üretiminde uzmandır.

Kongsberg C 7/24 üretimi desteklemesi için 
metal kompozit masa üstü ve masa üstü sevi-
yesinde tarama gibi özelliklerle donatılmıştır. 
Sistem ayrıca yüksek güçte frezleme, kesim ve 
pilyaj için çelik dişli tahrik sistemi ve ağır iş tipi 
aparat özelliği ile sektörün en gelişmiş hareket 
kontrol sistemine sahiptir. 

Hız ve ivme
Muazzam bir sürat (100 m/dak.) ve ivme (1,7 G’ye 
kadar) ile ultra-hızlı aparat hareketleri sunan 
Kongsberg C, koyduğu yeni standartlarla düşük 
hacimli üretim kavramının sınırlarını zorluyor. 
Kesim makinesi, sağlamlığı sayesinde çoğu mal-
zemenin en yüksek hızda bıçakla kesilmesine 
olanak tanıyor.

Tabela üretimi için konveyörlü Kongsberg C24. Kongsberg 
C’nin 24, 44, 60 ve 64 modelleri mevcuttur.
Daha fazla teknik özellik için lütfen esko.com/tr/kongsberg 
adresini ziyaret edin.

Performans için Kongsberg C serisi



Kongsberg X, sunduğu çok yönlülükle farklı 
kesim uygulamalarının başarıyla üstesinden 
geliyor. İster 2D veya 3D çalışın; ister ambalaj, 
tabela veya stand üzerine odaklanın.

Şirketinizin ihtiyaçları arttıkça, Kongsberg X kesim 
makinesi de ona uygun şekilde geliştirilebilir. 
İşletmeniz geliştikçe daha fazla kesim, pilyaj ve 
frezeleme aparatı ekleyerek sisteminizi yüksel-
tebilirsiniz. Kongsberg X serisi ile ne bugün ne 
de gelecekte hiçbir sonlandırma işini reddet-
mek zorunda kalmayacaksınız. Kongsberg X 
her türlü iş veya uygulama için mükemmeldir.

Karşınızda Kongsberg 
Starter
Kongsberg X Starter; makul bir yatırım karşılı-
ğında güvenilirlik, kesinlik ve kullanım kolaylığı 
sağlayarak size paranızın karşılığını fazlasıyla 
veren bir kesim makinesidir.

Kongsberg X Starter kesim makineleri; başlangıç 
düzeyinde numune oluşturma, tabela yapımı ve 
stant üretimine olanak tanıyan standart konfi-
gürasyonlarla sunulur. Kesim makinesinin hızı 
ve aparatları kolayca yükseltilebilir.

Ambalaj Üretimi için Kongsberg X Kongsberg X, farklı 
Style Kit’ler ve 20’den 48’e kadar farklı ebatlarla sunulur.
Daha fazla teknik özellik için lütfen esko.com/tr/kongsberg 
adresini ziyaret edin.

Çok yönlülük için Kongsberg X serisi



i-cut Üretim Konsolu
i-cut Üretim Konsolu, Kongsberg kesim maki-
neleri için güçlü ama kullanışlı bir kullanıcı 
arayüzüdür.

Anlaşılması kolay kullanıcı arayüzü, opera-
törlerin Kongsberg kesim makinelerinden en 
yüksek faydayı elde edebilmelerine ve günlük 
üretimi optimize etmelerine olanak verir. 
Üretim kuyruğunda bekleyen tüm işler için 
MyJobs (İşlerim) listesi. 

 • Kesim süresi tahmini.
 • İş ilerlemesini takip (iş durumu, geri 

sayım vb.)
 • Fabrika veya müşteri tanımlı ayarlarla 

kolay iş kurulumu.
 • MultiZone Üretim.
 • Kesim, pilyaj ve frezeleme kalitesini 

optimize etmek için dahili parametreler
 • Pilyaj derinliği kontrolü (Oluk kalınlığı / 

Oluk yönüne bağlı)
 • Değişik işlerin iç içe geçmeli montajlanması 

veya step and repeat ile akıllı yerleşimi.
 • Otomatikleştirilmiş eğri optimizasyonları 

(Meta veri / ArtiosCAD entegrasyonu) 
 • Kesim hızını ve kalitesini optimize etmek 

için etkileşimli eğri düzenleme araçları. 
 • Gelişmiş frezleme desteği

ArtiosCAD Online 
Display Shop
ArtiosCAD Display Store, herkesin stand tasa-
rımlarını sunmasına olanak tanır. POP stand 
yapmak için gereken üretim ekipmanlarına sahip 
olan ancak tasarım imkanı olmayan işletmeler 
bu hizmetten faydalanabilir. Online mağazada, 
Kongsberg makinelerle kesim için optimize edil-
miş ArtiosCAD dosyaları bulunur. Her tasarımla 
birlikte bir de montaj videosu sunulur. Hiçbir 
talebi reddetmek zorunda kalmayın!

QuickBox
QuickBox operatörlerin her türlü standart 
kutuyu 3 adımda üretmelerine olanak tanır. 
Basit yapısal tasarımlar üretmek tabela veya 
stand ürünlerinize yönelik özel nakliye kutuları 
yapmak için mükemmeldir. 

Kongsberg Avantajları



Kongsberg kesim makineleri esneklik ve yüksek 
randıman için tasarlanmıştır. Hangi malzemeyi 
işlemeniz gerekirse gereksin, sonlandırma iş 
akışının bazı kısımlarını otomatikleştirmenin 
birçok yolu vardır.

Tabaka otomasyonu
Kongsberg i-BF besleyici, verimliliği daha da 
artırır. i-BF malzemelerin kesintisiz hareket 
ettiği sürekli bir akış içinde dakikada 3 besleme 
döngüsü ile oluklu, kağıt, mukavva ve plastik 
malzemeleri palet üzerinden hızlı ve hatasız 
bir şekilde besler. 

Geçici istifleme, makaslı kaldırma, çalışma 
masaları gerekmez... Kendi sürecinizde kul-
landığınız paletlerden faydalanabilir ve hatta 
kartonlarınızın nakledildiği standart paletleri 
bile kullanabilirsiniz. 

Roll otomasyonu
Roll otomasyonu bağımsız bir çözüm olarak 
veya daha yüksek üretim hacimlerini karşılamak 
için özel olarak tasarlanan tabaka ve roll oto-
masyon ünitesinin bir parçası olarak sunulur.

Multizone üretim
Multizone (çok bölgeli) üretim Kongsberg 
kesim sisteminize iki tabaka yüklemenize ve 
üretim kapasitenizi ikiye katlamanıza olanak 
tanır. Multizone teknolojisi kesim makinesinin 
pahalı otomasyon eklentileri olmaksızın sürekli 
olarak çalışmasını sağlar. 

Parmaklarınızın ucundaki bölge kontrolü saye-
sinde, vakum bölümleri işin pozisyonuna göre 
ayrı ayrı veya otomatik olarak açılıp kapatılabilir.

Robot destekli otomasyon 
yeni fırsatlar sunuyor 
Robot destekli malzeme taşıma, üretim hattına 
avantaj kazandırır. Malzemenin doğrudan palet 
üzerinden yüklendiği sistem, dilediğiniz süre 
boyunca gözetimsiz çalışabilir. Tutucu meka-
nizmalar birçok farklı malzeme ile çalışabilir 
ve kesintisiz kesim süresini %100’e taşır. Az 
yer kaplayan robot mekanizmasının sağladığı 
esneklik, farklı üretim yöntemlerinde otomas-
yon uygulanmasına imkan tanır. 

Robot destekli otomasyon, üretim hattına avantaj kazandırır.Kongsberg i-BF besleyici işle tabaka otomasyonu.

Kongsberg Automate:  
Otomasyonla üretiminizi artırın
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Kongsberg kesim makinelerinin bu iki serisi, 
zorlu ve çok yönlü üretim ortamların için geniş 
bir aparat yelpazesi ile birlikte sunulur. 

Otomatik Aparat Ayarı 
Auto Tool Adjust (Otomatik Aparat Ayarı) görüntü 
işleme tekniğini kullanarak otomatik aparat 
kalibrasyonu sağlayan benzersiz bir teknolojidir.   
Bu özellik, aparatların her zaman mükemmel 
bir uyumla çalışmasını güvence altına alır ki 
bu da yüksek işleme hızlarında yüksel kaliteli 
üretim yapmak için ön koşuldur. 

Auto Tool Adjust otomatikleştirilmiş bir süreç-
tir; başka bir deyişle en acemi operatör bile 
zaman kaybetmeden veya hata yapmadan 
birinci kalite üretim yapabilir.

Kesim makineniz için 
doğru freze uçlarını ve 
aparat bıçakları satın alın
Kongsberg kesim makineniz için en doğru freze 
uçlarını ve aparat bıçakları Esko Mağazası’nda 
bulabilirsiniz.

Akıllı freze ucu ve aparat bıçağı bulma aracı 
ile her türlü uygulama için doğru aparat-
ları sipariş ettiğinizden emin olabilirsiniz! 
www.esko.com/tr/store

Yeni aparat: 
CorruSpeed aparatı
Oluklu malzemelere yönelik yeni ve yüksek etkili 
bir aparat olan CorruSpeed, BC oluğa kadar 
malzemeleri titreşimsiz keser. Bu aparat, birçok 
farklı kalitede oluklu malzemelerin maksimum 
hız ve ivmeyle kesilmesine olanak tanır.

Kongsberg Aparatları
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