
9 MANEIRAS DE ACELERAR A 
PRODUÇÃO DE SINALIZAÇÃO 
SEM COMPROMETER A 
QUALIDADE
Descubra como facilitar e agilizar a produção de sinalização usando diversos tipos de materiais!
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As mesas de corte Kongsberg vêm com uma 

ampla variedade de ferramentas para trabalhos 

que envolvem os mais diversos tipos de materiais 

utilizados na produção de sinalização.

De pequenos a grandes formatos, de materiais 

flexíveis a rígidos, as mesas de corte Kongsberg 

ajudam você a realizar todos os trabalhos com 

precisão e velocidade e resultados de alta 

qualidade.
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1. UMA MESA DE CORTE PODEROSA

Velocidade e potência para 
materiais complexos

As mesas de corte Kongsberg oferecem 
a força bruta necessária para processar 
os materiais mais robustos em altas 
velocidades de produção e sem diminuir 
nem comprometer a qualidade do 
acabamento.

Versatilidade

As mesas de corte Kongsberg oferecem 
a mais alta versatilidade para todas as 
aplicações de sinalizações, displays e 
embalagens. Elas podem ser utilizadas com 
quase todos os tipos de substratos, desde 
materiais flexíveis finos até foam, materiais 
estruturados e chapas rígidas.

Produção 24 horas por 
dia, 7 dias por semana

Uma máquina sólida, capaz de produção 
automatizada ininterrupta.

Operação intuitiva

O i-cut Production Console é uma interface 
fácil de usar, desenvolvida para operar 
e gerenciar os sistemas de acabamento 
digital Kongsberg.

Kongsberg X44

Kongsberg C24
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2. PRODUZA EM ALTAS VELOCIDADES 
COM A RIGID MATERIAL KNIFE TOOL

A Rigid Material Knife Tool é uma ferramenta 
de corte estática, adequada para cortar 
uma ampla variedade de materiais em alta 
velocidade. A grande variedade de opções 
de lâminas permite cortar desde trabalhos 
detalhados e delicados até chapas rígidas 
pesadas, como PVC expandido de 3 mm  
(3/32 pol.).

A Rigid Material Knife Tool facilita trabalhos 
em folhas de plástico flexível, PVC expandido, 
(de até 3 mm ou 3/32 pol.), papelão ondulado 
de parede tripla, chapa de foam, plástico 
corrugado, papelão, chapa de display, vinil, 
banner de PVC. 
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3. CORTE MATERIAIS TÊXTEIS 
COM A ROTACUT TOOL

A RotaCut Tool foi desenvolvida 
especificamente para cortar tecidos, 
telas, malhas e outros materiais porosos 
transparentes.

Como a maioria dos materiais têxteis é 
relativamente porosa e transparente, o 
sistema de retenção a vácuo da mesa não é 
eficiente para cortá-los. A RotaCut Tool foi 
projetada com isso em mente.

Use a RotaCut Tool para produzir trabalhos  
em tecidos, banners, telas, malhas, tapetes, 
entre outros.
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4. FRESAGEM DE ALTA POTÊNCIA  
COM A FRESA DE 3 KW

A poderosa fresa de 3 kW da Kongsberg 
oferece fresagem de alta velocidade, corte de 
contorno, rotação, perfuração e gravação. Ela 
facilita trabalhos de rotação em uma ampla 
variedade de materiais, como PVC expandido, 
PVC/PS sólido, acrílico, ACM (material 
composto de alumínio), MDF, madeira, entre 
outros.

A fresa de 3 kW oferece alimentação rápida, 
reduzindo consideravelmente os gargalos 
que os trabalhos de rotação costumam 
apresentar. A fresa fornece 3 kW de potência 
e velocidades de até 60.000 RPM, sendo 
refrigerada a líquido para maximizar a 
potência.

O LubriCool é uma opção para refrigerar as 
brocas de fresagem e lubrificar o processo 
de rotação. Isso resulta em um aumento 
significativo de produtividade e da vida útil das 
brocas de fresagem para materiais como ACM 
e outras ligas de alumínio.
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5. EXCELÊNCIA EM DETALHES 
COM A PSALIGRAPHY TOOL

A ferramenta de corte Psaligraphy Knife Tool 
foi desenvolvida especificamente para fazer 
detalhes de acabamento em materiais finos, 
como papel e papel cartão. Ela permite fazer 
cortes em elementos complexos sem levantar, 
mover ou rasgar os materiais. 

Esta ferramenta de corte costuma ser usada 
na confecção de produtos como cartões 
comemorativos, convites, itens promocionais, 
amostras em papel cartão e artes com corte 
estático de alta precisão.
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6. CRIE SINAIS 
COM A BRAILLE TOOL

A Braille Tool possibilita a aplicação dos pontos 
em relevo usados em Braille, sistema de escrita 
tátil para cegos ou deficientes visuais. Vários 
regulamentos governamentais tornam essa 
ferramenta necessária em todo o mundo. 

A Braille Tool insere esferas nos orifícios pré-
perfurados em materiais rígidos, como PVC 
expandido, PS, acrílico, ACM, entre outros. Há 
uma ampla variedade de esferas disponíveis.
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7. DETECTE MARCAS DE REGISTRO AUTOMATICAMENTE

A mesa de corte Kongsberg pode ser equipada 
com câmeras de alta definição que detectam 
marcas de registro, bordas de material e QR 
codes automaticamente.

Essas câmeras são perfeitas para a produção 
de materiais impressos. A câmera inferior 
permite, inclusive, produzir trabalhos com  
o lado impresso voltado para baixo!
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8. ACELERE A PRODUÇÃO 
COM O ROLL FEEDER E O TAKE UP UNIT

As mesas de corte Kongsberg com esteira transportadora 
podem ser equipadas com o Roll Feeder e o Take Up Unit 
para materiais em rolo. O novo sistema de tensão na esteira 
alimenta o material adequadamente e minimiza inclinações.

Motorized Roll Feeder

O Motorized Roll Feeder é o que faltava para você produzir, 
sem interrupções, grandes volumes de sinalização em grandes 
formatos. Recursos inovadores funcionam de modo integrado 
para você obter o corte final perfeito, mesmo em materiais 
difíceis e esticados.

Take Up Unit para materiais flexíveis

 A Kongsberg Take Up Unit para materiais flexíveis simplifica 
os processos de rolo para rolo, fazendo com que o acabamento 
de trabalhos impressos digitalmente e a coleta de resíduos 
sejam perfeitos. A Take Up Unit é fácil de instalar em qualquer 
mesa Kongsberg equipada com um sistema de esteira 
transportadora. Ela é simples de operar e pode ser  
facilmente deslocada quando não estiver em uso.
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9. ATENDIMENTO NO MUNDO TODO 
INCLUSIVE PERTO DE VOCÊ

Ao investir em uma mesa Kongsberg, você 
pode esperar o mais alto nível de serviço do 
mercado.

Nossos engenheiros experientes e uma rede 
de parceiros certificados na prestação de 
serviços se dedicam a maximizar o tempo de 
atividade da produção, onde quer que você 
esteja.



QUER SABER MAIS? 

Visite o site www.kongsbergsystems.com/pt ou fale com um especialista:

Europa, Oriente Médio e África info.eur@kongsbergsystems.com 
Américas info.na@kongsbergsystems.com 
Ásia-Pacífico info.apac@kongsbergsystems.com
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