
Automação de ponta 
para as suas mesas de 
corte Kongsberg
Descubra como aumentar a produtividade com uma 
grande variedade de opções de automação para as 
mesas de corte Kongsberg



O futuro dos fluxos de trabalho de embalagens digitais

Por que automatizar?

Impressoras de cama plana e impressoras de grande formato estão cada vez mais rápidas. Por isso, outros 

componentes do fluxo de trabalho, como preparação de arquivos, o acabamento definitivo e o envio, precisam 

acompanhar essa evolução.

As soluções de corte digital Kongsberg aumentam a produtividade através de automação inteligente e da integração 

de mesas de corte com software de fluxo de trabalho para controle da produção.

A pesquisa de mercado sobre os convertedores de embalagem mostra um foco significativo na automação do 

acabamento nos próximos anos.

Vinte e cinco por cento das empresas de impressão 
em grande formato entrevistadas afirmaram que o 
acabamento representa seu maior gargalo atualmente.

Fonte: TechValidate survey of 131 large format companies of Esko  
Published: Jul. 25, 2017 TVID: 02D-013-5FE

Áreas de investimento do fluxo de trabalho

Quais as CINCO ÁREAS PRINCIPAIS de fluxo de trabalho você vai investir nos próximos  
12 a 24 meses?

Mundo

Mercados emergentes

Mercados ocidentais

Análises e visualização da produção

Automação do acabamento

Configuração automatizada (equipamento)

Rastreamento e verificação da produção

Gerenciamento de cores

Capacitação móvel do fluxo de trabalho

Serviços de preenchimento/logística

Inovação em embalagens

25%

Finishing automation

Western Markets Emerging Markets World

Workflow Investment Areas
In what TOP FIVE workflow areas are you going to invest in the next 12 - 24 months?

Production Analytics and Visualization

Automated Setup (Equipment)

Production Tracking, Verification

Color Management

Mobile-enablement of the Workflow

Fulfilment/Logistics services

Packaging Innovation
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Como você pode automatizar o 
seu fluxo de trabalho?

1. Alavanque sua produtividade 
eliminando o desperdício no fluxo de 
trabalho

Muitas empresas enfrentam o mesmo desafio: como produzir mais sem precisar aumentar a equipe. 

Uma das formas mais lucrativas é alavancar a produtividade de todo o seu fluxo de trabalho. A Esko ajuda as 

empresas a eliminar o desperdício dos seus fluxos de trabalho, desde o preflight de arquivos até o envio dos 

trabalhos finalizados.

O desperdício pode ocorrer de diversas formas: esperar a aprovação do cliente é um desperdício, precisar que um 

operador coloque o material na mesa de corte também.

Você tem certeza de que já eliminou todos os gargalos e reduziu os tempos de configuração do seu fluxo de trabalho?

Sete áreas principais para reduzir o 

desperdício

1. Ciclos de aprovação sem fim

2. Arquivos gráficos cheios de erros

3. Falta de habilidades de design CAD

4. Falta de controle de produção

5. Falta de domínio da mesa de corte

6. Manuseio do material por parte dos 

operadores

7. Envio e logística



2. Aumentar a produtividade das suas 
mesas de corte

O aumento da produtividade começa com a seleção da mesa de corte ideal. Não se trata apenas da velocidade e 

da produtividade da mesa de corte; trata-se também da familiaridade do operador e da facilidade de configuração.

Pense nisto: é fácil contratar, treinar e reter um operador? É fácil para os seus operadores compartilharem suas 

habilidades e conhecimentos de forma estruturada? É fácil planejar trabalhos? É fácil configurar a mesa e as 

ferramentas para cada trabalho?

E é fácil ampliar suas mesas de corte para facilitar a carga e descarga de materiais?

As mesas de corte Kongsberg são fáceis de usar e permitem que mesmo operadores novatos obtenham resultados 

fantásticos. Além disso, é possível ampliar as mesas com uma grande variedade de opções de automação de hardware!

Aumente a produtividade da mesa de corte em 10%



3. Melhore a sua mesa com automação de 
hardware

As mesas de corte Kongsberg são desenvolvidas para que você tenha mais flexibilidade e rendimento. Há muitas 

formas de automatizar determinadas partes do fluxo de trabalho de acabamento e reduzir o tempo de inatividade 

do equipamento, independentemente do material que você precise processar.

Robótica
Uma mesa de corte Kongsberg junto com uma configuração 

de robótica permite que você adicione um terceiro turno de 

produção sem aumentar a equipe. A engenhosa solução de 

pinça robótica garante flexibilidade para qualquer layout, com 

poucas intervenções do operador.

O braço robótico carrega material novo e descarrega o material 

finalizado, em perfeita sincronia com a mesa. O braço robótico 

utiliza o recurso de Multi-Zone das mesas. Em um ambiente de 

produção especializado em materiais e embalagem de ponto 

de compra, a instalação robótica reduz o tempo de carga, 

que é uma das tarefas off-line que mais consomem tempo. A 

produção se torna muito mais rápida com o processamento 

de mais folhas por dia.

Alimentador e empilhadeira 
O alimentador e a empilhadeira de chapas automatizados Kongsberg são uma solução fácil de usar de manuseio 

de materiais de pallet a pallet. 

Eles possibilitam a produtividade sem supervisão. A mesa Kongsberg registra, corta e entrega rapidamente o 

material para o pallet com um alinhamento excelente de pilha para garantir uma produção consistente com o 

próximo passo do fluxo de trabalho.

Kongsberg C e configuração 
robótica

Alimentador e empilhadeira de chapas 
automatizados Kongsberg



Take Up Unit para 
materiais flexíveis

Mesa Kongsberg com 
duas zonas de trabalho

Take Up Unit para materiais 
flexíveis
A Kongsberg Take Up Unit para materiais flexíveis 

simplifica os fluxos de trabalho roll to roll. A 

unidade produz trabalhos de acabamentos 

impressos digitalmente em rolos e coleta o 

desperdício de forma exata.

Produção do Multi-Zone 
Libere todo o potencial da mesa de corte 

Kongsberg.

As mesas Kongsberg são capazes de trabalhar com 

duas zonas de trabalho de forma independente: 

acabamento Multi-Zone.

Isso é especialmente útil em mesas Kongsberg 

maiores. Enquanto uma zona da mesa está 

trabalhando, um operador pode configurar a 

outra zona limpando a peça acabada e carregando 

uma nova folha.



Depoimento: a Cartonéo combinou uma 
HP Scitex 1100 com uma solução 
automatizada Kongsberg

O corrugador Cartonéo (França) investiu em uma impressora digital HP Scitex 1100 de última geração e combinou 

esse equipamento com uma mesa de corte Kongsberg C 66, incluindo uma solução de carga e descarga robótica.

Essa combinação resulta em maior automação da produção e abre novos mercados de embalagem de grande 

formato e POS.

Edmond Perrier, CEO, Cartonéo, explica:

 � O investimento em uma mesa de corte Kongsberg C66 com automação robótica surgiu 
da nossa decisão de investir em uma prensa de impressão digital para fabricar, com 
boa relação custo-benefício, embalagens e displays impressos de grande formato com 
diversos tempos de produção. 
 
A nova impressora permitiu que nós conseguíssemos diversos contratos importantes, e é 
por isso que adicionamos a solução de produção integrada para concluir o trabalho com 
um alto padrão de qualidade. Com ambos, nós agora estamos muito ocupados e somos 
competitivos no mercado para a produção de pequenas tiragens de materiais de display.
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Como a Esko pode 
ajudar?
A Esko ajuda empresas como a sua a reduzirem 

o desperdício em seu fluxo de trabalho. Com 

as soluções da Esko, é possível otimizar suas 

operações “desde a entrada do pedido até o 

faturamento”. 

 • Descubra como eliminar o 
desperdício aqui. 

 • Para automação de hardwares 
específicos das mesas Kongsberg, 
consulte aqui. 

 • Sinta-se à vontade para entrar em 
contato conosco em 
info.eur@esko.com.
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