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Porque é que…
empresas que trabalham com máquinas KIMLA …

são tão bem sucedidas!?

Kimla é a única empresa na Polônia que projeta e fabrica máquinas CNC tão eficientes, rápidas e ao mes-
mo tempo robustas e fáceis de operar. A empresa alcançou a posição de liderança graças à construção 
de máquinas e soluções de fabricação criativas e inovadoras. O posicionamento da empresa foi também 
complementado por uma atitude amigável e respeitosa para com os clientes, cujo grau de satisfação é de-
terminante no desenvolvimento da empresa Kimla. Por mais de 20 anos, a empresa fez muitas máquinas 
e soluções de fabricação, ganhando assim uma rica experiência. Nos seus primeiros dias, a empresa fabri-
cava sistemas eletrônicos e de controle para máquinas de controle numérico CNC. No entanto, rapidamen-
te ficou claro que a criatividade e o potencial dos funcionários tornam possíveis projetos mais complexos. 
Seguindo o exemplo, a empresa começou a fabricar máquinas de alta velocidade e alta produtividade com 
avanços técnicos excecionais. Atualmente, as máquinas Kimla oferecem todos os métodos tecnológicos 
de processamento de materiais disponíveis no mercado. As máquinas de controle numérico CNC são o 
resultado de muitos anos de experiência e inúmeros projetos inovadores.

Agora, a empresa Kimla é considerada líder do setor na construção de máquinas industriais de controle 
numérico CNC. A Kimla está constantemente desenvolvendo e buscando novas soluções de fabricação 
para seus clientes. As máquinas Kimla alcançam desempenho líder do setor a preços competitivos, sig-
nificativamente inferiores aos oferecidos por empresas renomadas em todo o mundo. As máquinas CNC 
são atualizadas e sua gama de máquinas está aumentando constantemente. Isso é possível graças à 
expansão de nossas plantas, bem como à infraestrutura digital e tecnológica. Atualmente, na Polônia e 
no exterior, existem mais de 2.500 máquinas Kimla em operação e gerando grandes lucros para seus pro-
prietários.
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Fresadoras CNC Fresadoras multi - eixos

Máquinas de corte a laser de fibra 
com motores lineares

Centros de mecanização de alta velocidade com 
motores lineares HSM

Fresadoras com motores lineares

Máquinas de corte de facas com motores lineares de 
alta velocidade

Máquinas de corte de faca universais

Fresadoras de 5 eixos Máquinas de corte a jato de água

Fresadoras para gravação Roteador

MÁQUINAS CNC
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Máquina de corte a laser de fibra 
com motores lineares

Acionamentos lineares

Máquina de corte a laser de fibra com acionamentos 
de motor linear

A máquina de corte a laser de fibra com acionamentos de motor 
linear facilita o corte rápido e eficiente de várias formas em cha-
pas metálicas, é o mais recente produto projetado pela Kimla, 
fabricante líder de máquinas CNC de alta produtividade.

A diferença de desempenho das máquinas de corte a laser Kimla 
e dos lasers de CO2 é especialmente visível no caso de chapas 
finas de até 5 mm de espessura. O custo do corte de metais 
com o uso de lasers Fiber Linear pode ser drasticamente reduzi-
do, graças a uma eficiência energética muito maior, que chega 
a 30% (nos lasers de CO, apenas até 5%) e a uma maior concen-
tração de energia, derivada do comprimento de onda mais curto.
As máquinas de corte a laser de fibra Kimla têm muitas vanta-
gens: excelente qualidade, alta eficiência, preço competitivo e 
possibilidade de personalização de acordo com as necessida-
des individuais do cliente.
As máquinas de corte a laser da Kimla são fabricadas em várias 
configurações e dimensões.

Essa diversificação refere-se: ao grau de automação, à fonte de 
energia do laser e à configuração da máquina. A Kimla fabrica 
máquinas de corte a laser com mesa de trabalho, em que um fa-
tor importante para o cliente pode ser um preço de investimento 
contido e alto desempenho; bem como máquinas de corte a la-
ser de alta produção com troca automática de paletes de chapa 
metálica e com sistemas de coifa de sucção, software de apro-
veitamento e sistemas de preparação da produção.

As máquinas de corte a laser Kimla são máquinas caracteriza-
das pela mais alta eficiência, velocidade máxima e aceleração. 
Graças às funcionalidades únicas de corte extremamente rápi-
do em chapas finas, elas são perfeitas para cortar como alterna-
tiva às prensas de perfuração. As prensas de perfuração eram 
- até agora - consideradas a tecnologia mais barata para o corte 
de peças fina s de chapas metálicas.

As máquinas de corte a laser linear Flashcut e Powercut ganha-
ram muitos prêmios e medalhas de ouro na Feira Internacional 
de Poznari (MTP); as maiores feiras de tecnologias industriais 
modernas - feiras ITM Polska MACH - TOOL e STOM em Kielce.

MATERIAIS PROCESSADOS:
- Aço carbono
- Aço inoxidável
- Alumínio
- Cobre
- Latão
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Dados técnicos

Especificação do laser

Area de trabalho

acionamentos lineares

Sistema de controle CAD / CAM / NEST / CNC

Deteção colisão com retomada automática

Frequência de posição um ajuste

Cabeça de impressão

Valores de aceleração

Trocador automático de paletes

Aninhamento gerenciamento produção 1 estação 1 estação

20 kHz 20 kHz20 kHz

Até 150 m / min Até 180 m / min Até 230 m / min Até 230 m / min

Até 20 m / s² Até 30 m / s² Até 60 m / s² Até 60 m / s²

0.03 mm 0.03 mm 0.02 mm 0.02 mm

0.001 mm

24 meses 24 meses

Padrão Opcional Não disponível

24 meses 24 meses

0.001 mm 0.001 mm 0.001 mm

20 kHz

1 estação 2 estações

Salto de sapo

Regulagem eletrônica do ângulo do pórtico

Cabeça de varredura

Comprimento de posicionamento

barreiras a laser de segurança

Conexão com o sistema ERP

Corte suave de estrias e polilinhas

Modulador de feixe paramétrico

Troca automática de bico

Repetibilidade de posicionamento

Garantia

Portas em todos lados área de corte a laser

Flycut

Corte de borda reta com resolução de 1 mm

Linhas de corte comuns

Separador de pó com filtros UltraWeb

Controle de posição do servo-palete

Acionamento de pórtico duplo

Deteção de Posição do Material

Distância focal ajustável da cabeça (zoom)

Comutação automática de zonas de sucção

Corte automático com controle de borda

Deteção de um bocal

ajuste automático de altura

Análise vetorial dinâmica

Sistema de mecanização de Tubos

Valores de velocidade de operação

Deteção de fluxo de gás muito baixo

Potência do laser Até 2 kW

1.000 x 2.000 mm 1.500 x 3.000 mm
2.500 x 3.000 mm

1.500 x 3.000 mm
2.000 x 4.000 mm
2.000 x 6.000 mm
2.000 x 8.000 mm

2.000 x 10.000 mm

1.500 x 3.000 mm
2.000 x 4.000 mm
2.000 x 6.000 mm
2.000 x 8.000 mm

2.000 x 10.000 mm
2.500 x 3.000 mm
2.500 x 6.000 mm
2.500 x 8.000 mm

2.500 x 12.000 mm
3.000 x 10.000 mm

Até 8 kW

(HP) (HP)

Até 4 kW Até 12 kW

controlador e software

Velocidade, eficiência, precisão

Informação adicional



Fresadoras de 3 eixos

As fresadoras são máquinas projetadas para mecanização exi-
gente, caracterizadas por alta eficiência e uma construção ro-
busta e estável.
As fresadoras realizam tanto tarefas de fresagem plana (por 
exemplo: fresagem de formas de chapas metálicas, furação) 
quanto mecanização tridimensional (por exemplo: preparação 
de modelos para fundição, laminação, conformação térmica). 
Nos trabalhos de fresagem, onde são utilizadas várias ferra-
mentas, as fresadoras são equipadas com magazines com sis-
temas de troca automática de ferramentas. O trocador automá-
tico de ferramentas está disponível em versão linear ou rotativa, 
dependendo do tamanho da mesa e das necessidades do clien-
te em termos de eficiência da máquina. As máquinas industriais 
são equipadas com pé ou capô de sucção e filtração. É um meio 
eficaz de extração de poeira da estação de mecanização. A coi-
fa de sucção pode ser ajustada automaticamente em diferentes 
alturas, dependendo do comprimento da ferramenta anexada, 
para garantir a extração de poeira mais eficaz. A mesa da fresa-
dora pode ser executada na versão básica, ou seja, mesas com 
ranhuras em T. As mais comuns, porém, são as mesas a vácuo, 
que facilitam uma fixação muito forte de materiais de grande 

formato, sem a necessidade de uso mecânico fixação. Se uma 
mesa de vácuo não fornecer fixação suficiente, fornecemos aos 
nossos clientes mesas híbridas. É uma mesa com ranhuras em 
T muito densas, às quais é fornecido vácuo. Devido a isso, exis-
te a possibilidade de aderir elementos de grande formato por 
sucção, bem como aparafusar elementos menores, dispositi-
vos de fixação ou equipamentos adicionais, por exemplo: um 
divisor ou eixo rotativo.

Como padrão, as mesas de vácuo são equipadas com uma 
ou duas bombas de vácuo da empresa Becker, com eficiência 
de 250 m³ / h. Esta solução oferece alto desempenho e baixa 
emissão de ruído.
As fresadoras de grande área são sempre executadas em uma 
configuração de pórtico móvel, com acionamento de dupla 
face, servomotores e uma unidade eletrônica de compensação 
de ângulo de pórtico.

A empresa Kimla fabrica fresadoras não apenas na versão pa-
drão, mas também em uma versão especial com transportador 
pneumático, com carga e descarga automática.



Dimensões da 
área de trabalho
(mm)

Troca 
automática 
de ferramenta

Sem alterações
Armazenamento linear
Armazém rotativo

Largura(mm)

Comprimento
(mm)

1.000, 1.300, 1.500, 1.700,
2.100, 2.600, 3.100
1.500, 2.000, 2.100, 2.500,
3.000, 3.100, 4.100, 5.100,
6.100, 7.100, 8.100, 10.100

4.0kW, 7.0 kW, 9 kW, 12 kW,
14 kW, 16 kW 18kW
5 kW
3 kW

200, 300, 400, 500, 600, 700Faixa do eixo 
Z(mm)
24.000 rpm
40.000 rpm
50.000 rpm

Unidade de 
refrigeração de ar

Ar
de refrigeração

Mesa tipo T - slot, mesa de pressão negativa, 
mesa de vácuo, mesa híbrida

Correção automática do comprimento da ferramenta
Gabinete com computador para controle

Resfriamento 
por névoa 
de óleo

Scanner

Eixo rotativo 

Ativo, faca 
oscilante, vinco, 
Ativo, faca de 
arrastar, cortador de 
filme, escrever, 
derramar

“B” na mesa, 
“B” fuso inclinado, 
“C” no fuso (para unidades angulares)

Tapetes de pressão, cortinas a laser, cerca OHS, calcador, pé de 
sucção, pé de pressão e sucção, sistema de extração 
de poeira, sistema de observação de câmara de visão, 
sistema de impressão de descrição detalhada.

* Dimensões não padronizadas da área de trabalho
disponíveis.

Cabeças 

Automático 

Toque, laser

Fusos

Sistema de controle 

Mesa tipo 

Servoconversores CA digital

MATERIAIS PROCESSADOS:
- Metais não ferrosos: alumínio, cobre, latão, etc.
- Plásticos
- Material Compósito, Dibond, MDF
- Materiais laminados, placas de móveis, laminados
- Madeira maciça e materiais à base de madeira.

Fresadoras de 3 eixos

OPÇÕES BÁSICAS

OPÇÕES ADICIONAIS



Fresadoras de 4 e 5 eixos

As fresadoras de 4 e 5 eixos são máquinas de alta eficiência, 
projetadas para empresas que realizam mecanização de peças 
com geometrias complexas em uma única fixação. Graças ao 
uso de eixos controlados adicionais, o centro de mecanização 
combina a funcionalidade de muitas máquinas: fresadora, torno 
rotativo, furadeira, rosqueadora, bem como dispositivo de corte, 
vinco e vazamento, etc.

As fresadoras de 4 e 5 eixos Kimla são projetadas com base es-
trutural nas fresadoras de roteadores industriais. Por isso, apre-
sentam todas as suas vantagens, como por exemplo: execução 
de pórtico com acionamentos duplos, servomotores e compen-
sação eletrônica de ângulo de pórtico.

Dependendo da configuração e do equipamento opcional, a má-
quina pode ser usada para mecanizar plásticos, materiais com-
pósitos, mas principalmente chapas de liga leve como: chapas 
de alumínio, cobre e ligas de aço.

Isso é possível graças a uma estrutura base da máquina mo-
derna, compacta e muito mais rígida em comparação com as 
fresadoras convencionais.

Para atender aos requisitos de mecanização de grandes des-
bastes de alguns dos materiais, os centros de mecanização são 
equipados com cabeças de alta potência, até 20 kW, com troca 
automática de ferramenta com magazine rotativo ou magazine 
linear.

As fresas de 4 e 5 eixos são, na maioria dos casos, equipadas 
com mesa de vácuo ranhurada, juntamente com uma bomba 
de vácuo do fabricante alemão Becker, com eficiência de 250 
m³ / h. Este tipo de mesa permite uma fixação segura do ma-
terial, tanto na forma de folhas, como em elementos de formas 
irregulares; a fixação é feita com ventosas de bloco de sucção 
padrão. Na versão com mesa com ranhuras em T existe a possi-
bilidade de fixar mecanicamente o material usinado diretamen-
te na mesa ou em uma morsa.



Fresadoras de 4 e 5 eixos

Dimensões da 
área de trabalho
(mm)

Troca 
automática 
de ferramenta

Largura(mm)

Comprimento
(mm)

Faixa do eixo 
Z(mm)

Unidade de 
refrigeração de ar

Ar
Líquido + Unidade Refrigeração

Correção automática do comprimento da ferramenta
Gabinete com computador para controle

Resfriamento 
por névoa 
de óleo

Scanner

Eixo rotativo 

Cabeças 

Fusos

Sistema de controle 

Mesa tipo 

OPÇÕES BÁSICAS

OPÇÕES ADICIONAIS

1.500, 1.700, 2.100, 2.600, 3.100

2.100, 2.500, 3.100, 4.100, 5.100,
6.100, 7.100, 8.100, 10.100

200, 300, 400, 500, 600, 700 ...

7.0 kW, 9 kW, 12 kW,14 kW, 
16 kW 18kW, 20 kW
5 kW 3 kW

24.000 rpm
40.000 rpm
50.000 rpm

MATERIAIS PROCESSADOS:
- Aço
- Metais não ferrosos: alumínio, cobre, latão, etc.
- Plásticos
- Material Compósito, Dibond, MDF
- Material estratificado, tábuas para móveis, laminados

* Dimensões não padronizadas da área de trabalho
disponíveis.

Ativo, faca 
oscilante, vinco, 
Ativo, faca de 
arrastar, cortador de 
filme, escrever, 
derramar

“B” na mesa, 
“B”fuso inclinado, 
“C” no fuso (para unidades angulares)

Tapetes de pressão, cortinas a laser, cerca OHS, calcador, pé de 
sucção, pé de pressão e sucção, sistema de extração 
de poeira, sistema de observação de câmara de visão, 
sistema de impressão de descrição detalhada.

Automático 

Toque, laser

Sem alterações
Armazenamento linear
Armazém rotativo

Mesa tipo T - slot, mesa de pressão negativa, 
mesa de vácuo, mesa híbrida

Servoconversores CA digital



Kiv1LA 

Centros de mecanização linear
comde alta velocidade 

HSM

Acionamentos de motores lineares

O centro de mecanização de alta velocidade HSM Linear com 
motores lineares é uma máquina de controle numérico CNC 
para mecanização de alta precisão e mecanização de alta velo-
cidade. Esta gama de máquinas é muito útil onde é necessária 
uma precisão de posicionamento extremamente alta.

Em vez das tradicionais engrenagens helicoidais usadas até 
agora em máquinas CNC nos eixos X e Z, foram utilizados acio-
namentos lineares e sistemas de medição - com resolução de 
1nm e precisão de 5 mícron por metro.

Acionamentos lineares transmitem a força motriz sem atrito ou 
contato, apenas usando um campo magnético. Graças a isso, 
não há folga ou jogo de retorno, independentemente da idade 
da máquina. O acionamento não possui peças de desgaste que 
possam afetar a deterioração da qualidade da fresagem duran-
te a operação.

No projeto do centro de mecanização da estrutura do pórtico 
com mesa móvel, a empresa Kimla utiliza soluções de sucesso 
comprovado e desenvolvidas há mais de 20 anos.

O Centro de mecanização de Alta Velocidade com Motor Linear 
HSM é oferecido com uma gama de cursos de mecanização 
personalizados, de acordo com as necessidades do cliente. O 
recurso padrão do dispositivo é mesa de trabalho com ranhu-
ra em T, sensor de comprimento da ferramenta, resfriamento 
da ferramenta por névoa de óleo, potência do fuso de alta ve-
locidade de 7 - 20 kW e troca automática da ferramenta com o 
armazenamento rotativo. Essas soluções proporcionam meca-
nização altamente eficiente e precisa.

A funcionalidade tecnológica da máquina pode ser estendida 
usando equipamentos opcionais, por exemplo: Cabeça de digi-
talização 30 (para digitalização de 20 contornos de 30 objetos, 
suporte para bases de precisão), eixo rotativo com cabeça com 
interpolação simultânea total de todos os eixos.

O centro de mecanização linear HSM é projetado para mecani-
zar materiais, por exemplo: aço, alumínio, cobre, latão, plásti-
cos, materiais compósitos, etc.



Kiv1LA 

Centros de mecanização linear de alta velocidade HSM

OPÇÕES BÁSICAS

OPÇÕES ADICIONAIS

* Dimensões não padronizadas da área de trabalho
disponíveis.

Dimensões da 
área de trabalho
(mm)

Troca 
automática 
de ferramenta

Resfriamento 
por névoa 
de óleo

Barreiras a laser
Cabeça de rosca, pé de sucção

Scanner

Eixo rotativo 

Fusos

Sistema de controle 

Mesa tipo 

Largura(mm)

Comprimento
(mm)

Faixa do eixo 
Z(mm)

Unidade de 
refrigeração de ar

24.000 rpm

40.000 rpm

50.000 rpm

MATERIAIS PROCESSADOS:
- Aços ferramenta (temperados ou endurecidos)
- Alumínio
- Cobre
- Latão
- Plásticos
- Materiais compostos

1.000, 1.300, 1.500

625, 750, 1.000, 1.250
1.500, 2.000

200, 250, 300, 350, 400,
500, 600

9 kW, - 20 kW

5 kW

3 kW

Ar
Líquido + Unidade Refrigeração

Revista tipo revólver

mesa de slot T, mesa de vácuo, mesa híbrida

Motor linear

Correção automática do comprimento da ferramenta
Gabinete com computador para controle

Automático 

“B” na mesa

Toque, laser
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Fresadoras de alta velocidade
  com motores lineares

Acionamentos lineares

Fresadoras de alta velocidade com motores lineares são máqui-
nas usadas para gravação ou fresagem industrial. Eles são per-
feitos para mecanização de peças de alumínio de alta eficiência, 
tanto para cortar chapas quanto para fresar alumínio a partir de 
chapas sólidas. Eles também são usados para a preparação de 
matrizes de extrusão, estampagem e puncionamento. Na maio-
ria dos casos, as máquinas são equipadas com fusos de circui-
to fechado de alta velocidade, resfriados a líquido e com troca 
automática de ferramentas. Ao mesmo tempo, a unidade de 
resfriamento com estabilização da temperatura do refrigerante 
minimiza o efeito do desvio térmico do fuso. As máquinas tam-
bém podem ser equipadas com uma única cabeça sem troca 
automática de ferramenta quando o trabalho de mecanização é 
realizado com uma única ferramenta e a frequência de troca de 
ferramenta não é alta.

Como padrão, as fresadoras de alta velocidade com motores 
lineares são equipadas com uma cabine que protege a área de 
trabalho e uma névoa de óleo para resfriar as ferramentas. Para 
áreas de trabalho maiores, a cabine está equipada com portas 
em todos os lados da máquina. Facilita o acesso livre a qual-
quer lado.

As máquinas são construídas em configuração cinemática pa-
ralela com mesa móvel. Ele fornece altíssima precisão e pos-
sibilidades de mapear caminhos complexos. As fresadoras de 
alta velocidade com motores lineares CNC podem ser equipa-
das com mesa de ranhura em T (padrão) ou com mesa de vácuo 
com bomba de vácuo da empresa alemã Becker, com capacida-
de de 40-250 m’ / h.
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Fresadoras de alta velocidade com motores lineares

OPÇÕES BÁSICAS

Dimensões da 
área de trabalho
(mm)

Troca 
automática 
de ferramenta

Fusos

Sistema de controle 

Mesa tipo 

Largura(mm)

Comprimento
(mm)
Faixa do eixo 
Z(mm)

Unidade de 
refrigeração de ar

24.000 rpm

40.000 rpm

50.000 rpm

Revista tipo revólver

Mesa de slot T, mesa de vácuo, mesa híbrida

Servoconversores CA digital

700, 1.000, 1.100, 1.300, 
1.500 ...
500, 625, 750, 1.000, 1.250
1.500, 2.000 ...
200, 250, 300, 350, 400,500, 
600 ...

9 kW, 12 kW, 14 kW,
16 kW, 18 kW

5 kW

3 kW

Ar
Líquido + Unidade Refrigeração

Correção automática do comprimento da ferramenta

OPÇÕES ADICIONAIS
Resfriamento 
por névoa 
de óleo

Scanner

Eixo rotativo 

Automático 

“B” na mesa

Toque, laser

* Dimensões não padronizadas da área de trabalho disponíveis.

MATERIAIS PROCESSADOS:
- Aços
- Alumínio
- Plásticos
- Materiais compostos
- MDF
- HPL
- Laminado
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Máquinas de corte de lâmina de alta velocidade
com motores lineares

Acionamento de eixo com motores lineares

A primeira máquina de corte de motor linear de alta velocida-
de do mundo, produzida em massa em acionamentos lineares, 
abre novas possibilidades de produção em muitas indústrias. A 
máquina de corte de alta velocidade está disponível em várias 
dimensões e opções de equipamentos. O design compacto da 
máquina foi adotado para oferecer soluções de fabricação ino-
vadoras, baseadas em acionamentos lineares, exclusivamente 
projetados e adaptados para esta estrutura de máquina.

A nova máquina de corte com acionamentos lineares e um de-
sign completamente novo oferece eficiência ainda maior e mel-
hor qualidade de trabalho. O corte de alta eficiência é possível 
graças ao uso de sistemas de medição de posicionamento di-
reto que oferecem altíssima precisão: a resolução da medição 
é igual a 0,001 µm e a repetibilidade do posicionamento é de 1 
µm. Os acionamentos lineares da máquina de corte são quase 
isentos de manutenção. O acionamento magnético é sem atrito, 
portanto não está sujeito a desgaste, eliminando reparos dis-
pendiosos ao longo da vida útil da máquina.

O sistema patenteado de controle de análise vetorial dinâmica 
foi especialmente projetado para esta máquina para explorar ple-
namente o potencial dos acionamentos de motores lineares da 
empresa. A partir de agora, mesmo as formas mais complexas 
serão mecanizadas com eficiência e precisão sem precedentes. 
O sistema integrado tudo-em-um contém todos os módulos CAD 
/ CAM / CNC / NESTING necessários, garantindo alto conforto e 
precisão na mecanização.

A máquina de corte de alta velocidade cobre uma ampla gama de 
materiais que podem ser cortados, graças à possibilidade de in-
cluir muitas opções. É perfeito para cortar: couro, tecidos, fibras, 
materiais compostos, selantes e camadas, papel, papelão, filme.

O transportador é uma mesa de esteira que move automatica-
mente o material, graças à qual aumenta o conforto e a eficiência 
do trabalho. O transportador facilita o trabalho contínuo, limitan-
do o tempo de inatividade desnecessário. Além disso, a máquina 
pode ser equipada com mesa de recebimento e carregamento, 
sistema de observação, cabeça oscilante, cabeça de fresagem, 
cabeça de escrita, cabeça de estampagem, cabeça de vinco.
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Máquinas de corte de lâmina de alta velocidade com motores lineares

OPÇÕES BÁSICAS

OPÇÕES ADICIONAIS

Dimensões da 
área de trabalho
(mm)

Scanner

Cabeças

Sistema de controle 

Faca oscilante 

Mesa tipo Vácuo 

Gabinete com computador para controle

Painel remoto, tapetes de pressão, cabeça de escrita, sistema de base, 
mesa de transporte de esteira, mesa de recebimento e carregamento.

* Dimensões não padronizadas da área de trabalho
disponíveis.

MATERIAIS PROCESSADOS:
- Plásticos
- Tecidos
- Papelão
- Materiais compostos
- Dibond
- Espumas, esponjas
- Laminados

Largura(mm)

Comprimento
(mm)

Faixa do eixo 
Z(mm)

Pneumática
Elétrica – 1 x servo, 2 x servo

1.800,2.200, 2.700, 3.200, *

1.600, 2.100, 2.500, 3.100,
4.100, 5.100, 6.100, *

200 *

Servoconversores CA digital

Fresagem
Vincagem
Estampagem

Toque, laser



Máquinas de corte 
de lâmina universal

As máquinas de corte de faca universal Kimla são máquinas usa-
das para corte de faca oscilante ou corte de faca de arrasto. As 
máquinas de corte universais são equipadas com lâmina ativa, 
controlada por servomotores. As máquinas de facas oscilantes 
podem ser equipadas com cabeças acionados pneumaticamente 
ou eletricamente. As cabeças pneumáticas são cabeças de alta 
frequência, que permitem velocidades de deslocamento muito al-
tas em materiais macios. As cabeças pneumáticas são usadas 
para mecanização altamente eficiente de espumas de baixa den-
sidade. Para a mecanização de materiais mais duros e de maior 
densidade, por exemplo: material de vedação, também reforçado 
com malha e chapa de aço, são recomendados cabeças elétricos 
que, graças ao uso de dois servomotores, possuem uma potên-
cia muito alta. Um servo motor é usado para ajustar o ângulo da 
lâmina e o outro para acionar o movimento de giro. A potência 
de oscilação da cabeça pode ser obtida usando um motor de 
0,4 kW. Ele permite que o trabalho de produção seja realizado 
em uma variedade de materiais, mesmo aqueles que antes eram 
considerados impossíveis de mecanizar com uma fresa.
A máquina de corte universal também é usada para cortar teci-
dos com uma ou mais camadas. Os materiais são fixados em 
mesas de pressão negativa ou vácuo, divididas em seções, o que 
facilita o trabalho em muitas áreas de trabalho.

Todas as máquinas estão equipadas com computadores indus-
triais para o controle das máquinas de corte, juntamente com o 
software apropriado. O software, com exceção das máquinas de 
controle, permite a preparação do percurso da ferramenta e a oti-
mização do nesting permite o uso do máximo de material possí-
vel em um período de preparação muito curto.



Máquinas de corte de lâmina universal

OPÇÕES BÁSICAS

OPÇÕES ADICIONAIS

Dimensões da 
área de trabalho
(mm)

Scanner

Cabeças

Sistema de controle 

Cabeça de corte 

Eixo rotativo 

Mesa tipo 

Gabinete com computador para controle

* Dimensões não padronizadas da área de trabalho
disponíveis.

Largura(mm)

Comprimento
(mm)

Faixa do eixo 
Z(mm)

1.000, 1.300, 1.500, 1.700, 2100,
2.600, 3.000, ...

Lâmina oscilante ativa:
- Pneumática
- Servo elétrico

“B” na mesa, “C” no fuso (para unidades angu-
lares, para serras e tupias)

1.500, 2.000, 2.100, 2.500,
3.100, 4.100, 5.100, ...

100, 200, 250

MATERIAIS PROCESSADOS:
- Venda de placas de klingerite, gambit
- Materiais de grafite reforçados com rede e chapa de aço
- Madeiras Minerais
- Poliestirenos expandidos
- Materiais espumosos, esponjas
- Materiais de espuma dura
- Tecidos
- Papelão sólido e ondulado.

Servoconversores CA digital

Mesa tipo T - slot, mesa de vácuo,
mesa híbrida

Resfriamento 
por névoa 
de óleo

Painel remoto
Pés de pressão
Tapetes de pressão
Sistema básico
Sistema de visão da câmara
Cabeça

Automático 

Vinco, Estampagem, Escrita

Toque, laser
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Fresadoras de 5 eixos

As fresadoras de 5 eixos são máquinas usadas para mecani-
zação de peças grandes. Na maioria dos casos, são modelos de 
fundição, moldes de termoformagem e laminação. Estas fresa-
doras de 5 eixos podem ser construídas em uma ampla gama de 
áreas de trabalho. São equipados com um sistema de controle de 
alta qualidade que permite a interpolação simultânea de todos os 
eixos, com projeção da velocidade de mecanização. Fresadoras 
CNC de cinco eixos também são usadas para mecanização de 
peças após termoformagem ou laminação. A mecanização de 
acabamento, as cabeças de avanço de corte e a mecanização de 
formas podem ser executadas com base nas formas digitaliza-
das com o uso do apalpador tátil.

Isso facilita o trabalho de acabamento sem a necessidade de 
usar um software CAM caro. As máquinas de cinco eixos estão 
equipadas com fusos de 5 - 30 kW. Fresadoras CNC 5 os eixos 
Kimla são construídos com base em engrenagens Harmônicos 
Gapless da empresa alemã Harmonie Drive. Fornece grande rigi-
dez, mantendo umaalta eficiência e dinâmica de movimento.

Devido ao uso de um sistema de controle inovador, o desempen-
ho de as fresadoras CNC de 5 eixos Kimla excedem drasticamen-
te o soluções semelhantes oferecidas por outros fabricantes.
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Fresadoras de 5 eixos

OPÇÕES BÁSICAS

Dimensões da 
área de trabalho
(mm)

Troca automática 
de ferramenta

Correção automática do comprimento da ferramenta
Gabinete com computador de controle

Eixo de rotação “B” na mesa, Pés de pressão, Cortinas a laser, Cerca 
OHS, Sistema de base, Cabeça de escrita, Cabeça de faca oscilante 
ativa, Cabeça de corte

Armazenamento linear
Armazenamento rotativo

Sistema de controle 

Mesa tipo 

* Dimensões não padronizadas da área de trabalho
disponíveis.

MATERIAIS PROCESSADOS:
- Plásticos
- Materiais compostos
- MDF
-HPL
- Alumínio
- Madeira
- Placas modelo

Largura(mm)

Comprimento
(mm)

Faixa do eixo Z(mm)

Faixa do eixo A (graus)

Faixa do eixo C (graus)

1.500, 2100, 2.600, 3.100, ...

1.500, 2.100, 3.100, 4.100, 5.100, ...

700, 800, 900, 1.000, ... 2.000

± 130

± 213

Fusos

Unidade de 
refrigeração de ar

18.000 rpm

24.000 rpm

50.000 rpm

6 kW, 7.5 kW, 12 kW, 16 kW, 
18 kW, 25 kW
6 kW, 8 kW, 9 kW, 12 kW, 
13 kW, 16 kW, 18 kW
2.4 kW, 4.8 kW
Ar
Líquido + Unidade Refrigeração

Servoconversores CA digital

Mesa de slot T, mesa de vácuo, mesa híbrida

OPÇÕES ADICIONAIS

Scanner Toque, laser

Automático Resfriamento por névoa
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Máquina de corte
a jato de água

A tecnologia de corte por jato de água abrasivo é a solução mais 
inovadora atualmente disponível na indústria de tecnologia de 
corte. As máquinas de jato de água Kimla podem cortar quase 
todos os materiais, desde muito macios (por exemplo, espu-
mas, borracha) até muito duros (por exemplo, pedra, cerâmica). 
A espessura do material cortado atinge quase 220 mm. Este é 
um recurso que a maioria das outras tecnologias de corte não 
consegue alcançar. A vantagem das máquinas de corte a jato 
de água é que o corte tem uma largura muito pequena, inferior 
a 1 mm, o que permite o corte de formas muito complexas e 
a adaptação de precisão pelo corte de cantos. Os cortadores 
de jato de água Kimla são usados na indústria metalúrgica, na 
indústria de alvenaria, na indústria da construção e onde houver 
necessidade de cortar materiais espessos.

As máquinas de jato de água fabricadas pela empresa Kimla 
são equipadas com bomba de alta pressão com pressurizador 
e equipamentos fabricados pela empresa americana Accus-
tream. As bombas Accustream distinguem-se pelos custos de 
manutenção mais baixos, aumentando consideravelmente o re-
torno do investimento.

As máquinas Kimla são equipadas com a unidade de ajuste de 
abrasivo da Accustream, com quantidade de abrasivo ajustada 
suavemente entregue à cabeça. Isso permite uma dosagem pre-
cisa do abrasivo, dependendo do material a ser cortado e das 
condições específicas do processo. A possibilidade de ajustes 
influencia positivamente na redução dos custos de corte, mini-
mizando assim o uso do abrasivo granada.

O jato de água com o abrasivo permite perfurar os materiais 
mais duros por dentro. Portanto, permite cortar um objeto fe-
chado, sem a necessidade de introduzir o material pelo lado de 
fora, ao contrário do corte com linha.

Alguns materiais, como o vidro: são propensos a rachaduras e 
lascas durante a perfuração. Para evitar isso, as máquinas Kimla 
possuem funcionalidades de perfuração de baixa pressão. Assim, 
permite ajustar o impacto do jato durante a furação do material.

Existem versões de cinco eixos, que facilitam a mudança do ân-
gulo da cabeça para que também seja possível cortar com a 
parede inclinada (por exemplo, chanfrar para fins de soldagem). 
As máquinas de jato de água Kimla são caracterizadas por um 
design espacial excecionalmente rígido do tanque e da estru-
tura autoportante. Graças a isso, não é necessário montar as 
máquinas no solo e não requer uma base especial.
Os jatos de água da Kimla possuem uma almofada de ar, que 
serve para cortar abaixo da superfície da água, reduzindo a ope-
ração barulhenta e os respingos de água.

Para suportar o material cortado, os jatos de água Kimla foram 
equipados com grades segmentadas, compostas por longas 
tiras de chapa galvanizada, fixadas em suportes em forma de 
pente. Isso facilita a montagem de aletas em qualquer lugar da 
mesa e cria menos ou mais concentrados. E isso proporciona 
uma longa vida útil e uso eficiente.

MTP 2011 Gold Medal
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Tipo de Waterjet

Máx. espessura de corte (mm) 200

37 kW (50 ho), empresa Accustream

Servo AC com codificadores digitais

Servo AC, fuso de esferas

54

200, 250, 300, outros sob consulta

15

0.00,

80 - 200

300, 1.000

Pneumático 

Automático 

4,150

Bomba tipo 

Potência da bomba

Máx. pressão da bomba

Sistema de expansão da bomba

Acionamento de cabeça de corte

Acionamentos dos eixos X e Y 

acionamento do eixo X, 

Faixa de movimento no eixo Z 

Carga de tabela permitida (kN / m²)

Banheira 

Resolução de posicionamento

Tamanho de grão abrasivo

Tanque de alimentação de abrasivo (kg)

Sistema de Fornecimento abrasivo

Ajuste de altura

Waterjet
KIMLA 2111

2.100 x 1.100

4.500 6.200 9.800 12.000

4.100 x 2.1003.100 x 1.600 2.100 x 6.100

Waterjet
KIMLA 3116

Waterjet
KIMLA 4121

Waterjet
KIMLA 2161

Máquina de corte a jato de água
MATERIAIS PROCESSADOS:
- Carbono, liga, aço inoxidável, resistente ao calor 
(em estado macio e temperado)
- Rocha
- Metais não ferrosos
- Vidro cerâmico
- Materiais espumosos, espumas, géis, esponjas
- Plásticos
- Composição

Faixa de trabalho (mm) 
(dimensões da folha 

cortada)

Velocidade máxima de deslocamento: 
X, Y, Z (m / min)

bomba com booster, juntamente com 
êmbolos de cerâmica (muito duráveis)

Y Servo CA, acionamento helicoidal 
sem folga, GÜDEL Suíça

Redução de pressão durante o desloca-
mento e após ligar a bomba

Design multi-câmara 3D com rigidez 
muito alta

Peso operacional de uma 
banheira cheia de água (kg)
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Fresadoras de alta velocidade
 para gravação

As fresadoras de gravação de peças Kimla High Speed são má-
quinas projetadas para mecanização de alta precisão de peças 
pequenas. Eles também podem ser usados para fresar e gravar 
peças, moldes, matrizes de metal (incluindo aço temperado ou 
temperado), placas de identificação, placas de descrição e ele-
mentos que devem ser usinados com ferramentas de diâmetro 
muito pequeno.

As fresas de gravação de peças de alta velocidade facilitam 
a gravação simples e tridimensional. As máquinas podem ser 
equipadas opcionalmente com o quarto ou quinto eixo, o que 
permite a mecanização de peças, de diferentes faces e com 
uma única fixação.

As máquinas podem ser equipadas com fusos de 24.000 - 
60.000 rpm, com potências de 0,8 - 3 kW, e também com o sis-
tema de troca automática de ferramentas com depósito. Como 
padrão, o sensor automático de correção do comprimento da 
ferramenta está instalado. Isso permite mecanização de alta 
precisão, independentemente do comprimento da ferramenta 
utilizada.

MATERIAIS PROCESSADOS:
- Metais não ferrosos.
- Aços ferramenta (temperados ou endurecidos)
- Materiais compostos
- Plásticos
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Modelo para técnicos 
de prótese dentária:
Possibilidade de mecanização em:
- Zircão
- Cromo-cobalto
- Vidro
- Cera

Fresadoras de alta velocidade para gravação

OPÇÕES BÁSICAS

Dimensões da 
área de trabalho
(mm)

Sistema de controle 

Mesa tipo 

Fusos

Correção automática do comprimento da ferramenta

Largura(mm)

Comprimento (mm)
Faixa do eixo 
Z (mm)

400 90

375 90

130 80

Refrigeração

Especial

24.000 rpm

60.000 rpm

1.0 kW, 
1.5 kW,
2.1 kW

0.8 kW, 
0.97 kW,
2.1 kW

0.8 kW, 
0.97 kW,
2.1 kW
Ar
Unidade Refrigeração

Servoconversores CA digital

Mesa de slot T,
mesa de vácuo,
mesa híbrida

Computador de controle
Sistema de extração de poeira
Sistema básico

OPÇÕES ADICIONAIS

Scanner

Eixo de rotação

Laser

“B” na mesa “A“ “B” na mesa

Automático , névoa de óleo Ar + líquidoResfriamento

Troca automática 
de ferramenta

De acordo com o tipo de fuso

Cabeças
Faca para cortar filme
Escrever
Derramar

* Dimensões não padronizadas da área de trabalho
disponíveis.
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Máquina de fresar roteadora

Os roteadores Kimla são máquinas projetadas para uma ampla 
gama de clientes. Eles são projetados para mecanização leve 
com ferramentas de pequeno diâmetro em materiais macios.

As fresadoras são amplamente utilizadas na produção de ele-
mentos publicitários. As máquinas desta série são especial-
mente recomendadas para empresas de publicidade, presta-
dores de serviços, fabricantes de embalagens e matrizes, bem 
como escritórios de design de protótipos.

As fresadoras Router são equipadas com sistemas de controle 
Dynamic Vector Analysis™, velocidade de deslocamento suave e 
ajuste de velocidade do fuso. Guias, fusos de esferas e fins de 
curso óticos são cobertos, garantindo assim um mínimo de tare-
fas de serviço relacionadas à limpeza e manutenção da máquina.

As máquinas podem ser equipadas com fusos de 24.000-60.000 
rpm, com potências de 0,8-2,5 kW, e também com sistema de 
troca automática de ferramentas com depósito. Após a troca da 
cabeça de fresagem para uma cabeça de corte com função de 
dobra, existe a possibilidade de produzir embalagens cortando 
e dobrando caixas, placas ou materiais de espuma.

MATERIAIS PROCESSADOS:
- Plásticos
- Madeira maciça e materiais à base de madeira.
-HPL
- Espumas, esponjas
- Materiais em camadas
- Metais não ferrosos
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Máquina de fresar roteadora

OPÇÕES BÁSICAS

Dimensões da 
área de trabalho
(mm)

Sistema de controle 

Mesa tipo 

Fusos

Largura(mm)

Comprimento (mm)

Faixa do eixo 
Z(mm)

500, 700, 1.000, 1.200,
1.500, 2.100
400, 700, 800, 1.000,
1.200, 1.500, 2.000, 2.500

1.0 kW, 1.5 kW, 2.1 kW,
2.5 kW

0.8 kW, 0.97 kW, 2.1 kW

150 ,200

24.000 rpm

60.000 rpm

Servoconversores CA digital

Mesa de slot T,, mesa de vácuo, mesa híbrida

OPÇÕES ADICIONAIS

Scanner Toque, laser

Manual
Automático

Escrever
Derrame

Arrefecimento 
por névoa de 
óleo 

Outras cabeças 

Cabeças 

Faca oscilante
ativa Vincage
ativa com faca
para cortar filme

Troca automática de ferramenta (para fusos funcionando a 60.000 rpm)
Gabinete do computador de controle
Pé calcador, pé de sucção
Sistema de extração de poeira
Sistema de visão da câmara

* Dimensões não padronizadas da área de trabalho
disponíveis.
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