
10 MANEIRAS DE ACELERAR A 
PRODUÇÃO DE DISPLAYS SEM 
COMPROMETER A QUALIDADE!
Descubra como facilitar e agilizar a produção de displays de PDV atrativos!
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Displays de PDV/POS são parte importante de 

qualquer marketing mix.

A produção de displays atrativos requer uma 

mesa de corte compatível com diversos tipos de 

materiais, inclusive os mais complexos. Quanto 

maior a diversidade de materiais que a mesa puder 

processar, mais criativo você poderá ser!
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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, sem diminuir 
nem comprometer a qualidade do 
acabamento.

Versatilidade

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

Produção ininterrupta

Uma máquina robusta, que oferece 
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 da Kongsberg.

Kongsberg C24

Kongsberg X44
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2. CORRUSPEED TOOL 
ALTA PRODUTIVIDADE COM QUALIDADE DE CORTE

A CorruSpeed Tool foi desenvolvida para 
cortar chapas de papelão ondulado em 
alta velocidade, com alta qualidade e sem 
oscilações.

Além disso, ela opera com um copo de 
esmagamento que, combinado com uma 
pressão controlada, possibilita o uso de uma 
faca de arrasto sem rasgar nem rachar o forro.  

Benefícios

 ٥ Alta produtividade: em muitos casos, 
é possível atingir a velocidade total da 
máquina de 50 m/min (33 pol./s)

 ٥ Silenciosa: o único ruído que você vai ouvir 
é o movimento da máquina

 ٥ Corte suave: a ferramenta não oscila, ou 
seja, não há bordas irregulares

 ٥ Linhas pré-prensadas: as linhas de corte são 
semelhantes às de uma faca de corte
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3. CORTE EM UM ÂNGULO FIXO  
COM A V-NOTCH TOOL 

Esta ferramenta é indicada para cortes em 
V em papelão ondulado de parede tripla, 
chapa estruturada “honeycomb” de plástico 
corrugado, chapa estruturada super-resistente 
e chapa de foam. Ela também é usada para 
fazer cortes parciais em ângulos fixos (90°, 30°, 
22,5°, 15°), o que possibilita fazer dobras ou 
cortes totais de ângulo inclinado. 

A V-notch Tool opera com chapa de papelão 
ou de plástico estruturado super-resistente, 
chapa estruturada “honeycomb”, chapa de 
foam e papelão ondulado de parede tripla.  
Ela produz linhas de dobra inclinadas perfeitas 
em materiais de até 16 mm (0,62 pol.)
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4. CORTE EM QUALQUER ÂNGULO  
COM A VARIANGLE TOOL

A VariAngle da Kongsberg é uma ferramenta 
exclusiva que muda automaticamente o ângulo 
de corte da faca em incrementos de 0,5°. O uso 
de vários ângulos de corte, sem a necessidade 
de intervenções durante a produção, abre 
infinitas possibilidades na criação de displays!

Com as soluções convencionais de cortes em V,  
você precisa interromper a produção para 
trocar as ferramentas ou mudar o ângulo da 
lâmina. A VariAngle elimina a necessidade 
de intervenções na mesa de corte durante a 
produção.

A extensão dos ângulos oferecidos pela 
VariAngle Tool permite realizar cortes retos 
(0°) e em V com a mesma ferramenta.

Isso aumenta a eficiência geral do 
equipamento (OEE) em pelo menos 25% e 
elimina a necessidade do operador manusear 
lâminas de corte afiadas.
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5. CORTE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS 
COM A FERRAMENTA VIBRACUT DE CORTE OSCILANTE  
DE ALTA FREQUÊNCIA

A ferramenta VibraCut de corte oscilante de 
alta frequência é utilizada no corte de diversos 
tipos de materiais, como chapa de papelão 
ondulado com alto índice de matéria-prima 
reciclada, chapa de foam, plástico corrugado 
e chapa de papelão ou de plástico estruturado 
super-resistente.

Ela opera a uma frequência de 6.000 cortes 
por minuto e amplitude de 0,3 mm. O pé 
flutuante é usado para reduzir danos ao 
material, mantendo-o firme no lugar.
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6. RODAS DE VINCO 
PRESSÃO MAIOR SEM DANIFICAR O FORRO

As rodas de vinco permitem vincar papelão 
ondulado de praticamente todas as espessuras.

As rodas de tamanho médio de 60 mm  
(2,4 pol.) também permitem vincar com uma 
pressão maior sem danificar o forro e com 
vinco sobreposto limitado. As rodas de vinco 
de 150 mm (6 pol.) de diâmetro alcançam 
pressão equivalente a 50 kg (110 lbs), 
suficiente para vincar papelão corrugado de 
parede dupla e tripla com forros pesados.

Você sabia que...

Temos um pacote opcional de Roda de 
Perfuração de 60mm. Ela permite produzir 
até mesmo perfurações em alta velocidade em 
chapas de papelão ondulado com ondulação C 
(4 mm/0,15 pol.)
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7. AUTOMAÇÃO 
ACELERE A PRODUÇÃO COM UM ALIMENTADOR E EMPILHADOR

As mesas de corte Kongsberg podem 
ser equipadas com uma combinação de 
alimentador e empilhador para materiais 
rígidos.

O alimentador e empilhador de chapas da 
Kongsberg completamente automatizados 
são a maneira perfeita de aumentar a 
produtividade e obter vantagem competitiva. 
Esta é a solução ideal para a produção de 
pequenas tiragens com os materiais mais 
usados em embalagens e displays.

Com uma altura de pilha de 915 mm (36 pol.) 
e ciclos rápidos de carregamento automático, 
esta é a solução ideal para a produção de 
pequenas tiragens em todos os materiais 
habituais de embalagens e displays.
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A câmera inferior é um recurso essencial para 
processar mídias impressas que precisam ser 
convertidas pelo verso da folha. 

Ela elimina os processos manuais demorados 
de verificação individual das folhas e cálculo 
das marcas de registro.

A câmera inferior digitaliza a folha por baixo 
(o lado da impressão) na mesma velocidade 
em que o alimentador carrega o material. 
Ela localiza automaticamente as marcas de 
registro, códigos de barras e o canto da folha. 
A solução não precisa interromper a produção 
para fazer a leitura das marcas, economizando 
de 20 a 30 minutos por preparação!

8. USE A CÂMERA INFERIOR  
ECONOMIZE DE 20 A 30 MINUTOS POR PREPARAÇÃO! 
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9. FAÇA MAIS 
COM A PRODUÇÃO MULTIZONE

A produção MultiZone permite carregar 
duas folhas ao mesmo tempo. Maximize a 
capacidade de produção da sua mesa de 
corte Kongsberg sem a necessidade de 
complementos caros de automação. 

O modo de operação MultiZone permite ao 
operador preparar uma área enquanto a mesa 
processa o material na outra área. A mudança 
automática entre as áreas de trabalho 
aumenta notavelmente a produtividade geral.
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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 sua produção, onde quer que 
você esteja.

10. ATENDIMENTO NO MUNDO TODO  
 INCLUSIVE PERTO DE VOCÊ 



QUER SABER MAIS? 

Visite o site https://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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