
5 MANEIRAS DE GANHAR 
DINHEIRO COM UMA MESA DE 
CORTE KONGSBERG
Saiba como você pode usar uma mesa de corte 
Kongsberg para ampliar a gama de opções oferecidas 
aos seus clientes e garantir sua margem de lucro.
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COBRE MAIS 
OFEREÇA SERVIÇOS PREMIUM

O preço de venda dos trabalhos de 
impressão é baseado nos custos operacio-
nais normais do processo e no preço do 
material porém, não é só isso que define o 
preço de um produto ou serviço. 

Qual é o prazo de entrega? Seus clientes 
querem entregas rápidas? Pedidos 
urgentes são mais caros e os clientes estão 
dispostos a pagar por isso.

O trabalho envolve recursos especiali-
zados? Você está oferecendo aos seus 
clientes uma grande variedade de mate-
riais (não somente papelão ondulado, mas 
também madeira, alumínio, tecido…)?

Você está oferecendo trabalhos de 
impressão com acabamento especial (con-
vites, folders, sinalizações…) ou com apli-
cação de ilhós (lona, outros tecidos, faixas, 
banners bandeira…) ou você é especiali-
zado em impressões de grande formato 
que precisam ser cortadas ou vincadas?

Uma mesa de corte Kongsberg é a dupla 
mais versátil para sua impressora. Seja 
o primeiro em seu mercado a oferecer a 
maior variedade de serviços premium. 
Torne-se uma. 

Mas onde entra o dinheiro?
Oferecendo serviços premium, você pode 
cobrar mais por cada peça impressa. 
Especifique sempre em seus orçamentos 
valores unitários das peças, enfatizando o 
valor agregado que você está oferecendo. 
Dessa forma, você ajuda o cliente a 
entender por que o preço é maior.
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FAÇA TUDO PARA ONTEM 
OFEREÇA ENTREGAS RÁPIDAS

Tempo é dinheiro! Seus clientes querem entregas rápidas, e isso faz com que 
seu tempo de produção seja sempre limitado.

O tempo de produção não é determinado apenas pela velocidade real de suas 
máquinas. Todos os estágios do processo de produção – do recebimento do 
pedido à pré-impressão e finalização – influenciam o seu desempenho.

A mesa de corte Kongsberg suporta todos os tipos de materiais, com uma velo-
cidade insuperável. Ela é a companheira perfeita para uma corrida contra o 
tempo:

 ٥ Rápida configuração

 ٥ Elimina a espera da produção da faca

 ٥ Troca rápida de ferramentas, com praticamente nenhum tempo de 
inatividade

 ٥  Ajuste automático das ferramentas

 ٥ Velocidade de corte ajustada aos materiais usados

Mas onde entra o dinheiro?
Ao agilizar o processo de produção, você claramente consegue aceitar mais pro-
jetos e, consequentemente, aumenta sua receita. E não se esqueça: os clientes 
estarão dispostos a pagar mais caro por uma entrega mais rápida.



 | 4

NUNCA DIGA NÃO - TRABALHE COM UMA 
GRANDE VARIEDADE DE APLICAÇÕES

Oferecer serviços premium é muito bom. 
Mas saber que você nunca terá que recusar 
ou terceirizar um projeto é excelente.

Não importa se o seu foco é sinalização, 
embalagens, displays ou itens menores 
impressos: a mesa de corte Kongsberg 
suporta todos os tipos de aplicações em 
praticamente todos os tipos de materiais, 
como nenhuma outra mesa de corte dispo-
nível no mercado.

Você pode cortar, vincar ou rotear

 ٥ papel

 ٥ papelão ondulado, cartão dobrável

 ٥ materiais com camadas internas de papel 
resistente

 ٥ espuma

 ٥ acrílico, polipropileno, PVC

 ٥ vinyl, tecidos, lona

 ٥ madeira

 ٥ materiais de alumínio composto

 ٥ materiais adesivos

 ٥ …

Corte parcial, corte vetorial, corte leve, 
vinco, fresagem, polimento, gravura, dobra 
e até mesmo adição de sinalização em 
braille… você pode fazer tudo isso na sua 
empresa com uma mesa Kongsberg.

Do menor e mais inusitado display de 
balcão à maior embalagem de proteção 
– com as mesas de corte Kongsberg, você 
pode trabalhar em uma grande variedade 
de aplicações.

Mas onde entra o dinheiro?
Terceirizar todos os projetos que requerem 
acabamento especializado é perder 
dinheiro. Com a mesa de corte Kongsberg 
certa, você pode executar estes projetos 
em sua empresa sem afetar sua margem de 
lucro.
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SEJA O MELHOR 
ENTREGUE TRABALHOS PERFEITOS

Você tem orgulho de seus trabalhos de 
impressão. Você trabalha para entregar 
somente trabalhos com a mais alta quali-
dade aos seus clientes.

O acabamento não se resume somente ao 
corte ou à dobra; Ele é o toque final. Cada 
detalhe precisa estar 100% correto. O aca-
bamento tem que estar perfeito.

Uma mesa de corte Kongsberg fornece 
perfeição de todas as formas possíveis. 
Esqueça aquelas pequenas distorções 
entre a imagem impressa e o corte no con-
torno. Aqueles testes intermináveis de 
“tentativa e erro” para ajustar a profundi-
dade do corte ao seu material são coisa do 
passado. Não se contente mais com resul-
tados “quase bons”.

Mas onde entra o dinheiro?
Clientes felizes sempre voltam. Transforme 
sua empresa em um local que atenda todas 
as necessidades de seus clientes e ofereça 
resultados perfeitos. 

Economize tempo fazendo tudo correta-
mente logo da primeira vez. Elimine erros 
de produção com o recurso de reconheci-
mento automático de ferramentas e mate-
riais. Trabalhe rápido sem comprometer a 
qualidade.
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USE A CABEÇA 
OTIMIZE SEU FLUXO DE TRABALHO

Um fluxo de trabalho bem integrado evita 
dores de cabeça, elimina erros e permite 
que você aumente sua produtividade.

Não perca tempo
Sua mesa de corte não pode se tornar 
um obstáculo no processo de produção. 
A troca de ferramentas em uma mesa 
Kongsberg, por exemplo, é muito fácil e, 
graças ao reconhecimento automático de 
ferramentas (que utiliza identificação por 
código de barras), não requer nenhum tipo 
de ajuste. 

To save even more time, you can outfit your 
cutting table with a conveyor, a feeder and 
or stacker and produce more in less time. 

Para economizar ainda mais tempo, você 
pode equipar sua mesa de corte com uma 
esteira, um alimentador e um empilhador 
e, assim, produzir mais em menos tempo. 
Sua mesa de corte Kongsberg não precisa 
ser monitorada; libere seu operador para 
executar outras tarefas.

Softwares integrados
Gaste o menor tempo possível para preparar 
a impressão dos seus arquivos. Automatize 
todas as tarefas típicas do processo de 
pré -impressão, como preflight) criação 
do layout, geração de sobreposições 
e criação de caminhos de corte entre 
outras. O software de pré -impressão da 
Esko trabalha em total sintonia com sua 
impressora e também com as mesas de 
corte Kongsberg.

Mas onde entra o dinheiro?
Deixe que a dupla composta pela mesa 
Kongsberg e os softwares de fluxo de 
trabalho da Esko façam todo o trabalho 
por você. Get files on the press and to the 
cutter as quickly as possible. Mande os 
arquivos para a impressora e para a mesa 
de corte o mais rápido possível. Obtenha o 
maior retorno sobre os seus investimentos 
em maquinário e, ao mesmo tempo, reduza 
a possibilidade de erros e desperdícios.



kongsbergsystems.com

QUER SABER MAIS?

Visite kongsbergsystems.com ou fale com um de nossos especialistas para saber 
como você pode ganhar dinheiro com uma mesa de corte Kongsberg

B
R

P
T

 -
 E

B
0

0
1

 -
 A

P
R

2
1

 -
 ©

 2
0

2
1

 K
o

n
gs

b
e

rg
. A

ll
 r

ig
h

ts
 r

e
se

rv
e

d
. A

ll
 s

p
e

ci
fi

ca
ti

o
n

s 
ar

e
 s

u
b

je
ct

 t
o

 a
lt

e
ra

ti
o

n
.


