
MasterSaw 625
 DOUBLETABLE

centro de trabalho universal  
automático multicentro
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Made In Intermac

Quando a competitividade 
significa gerenciar o 
inteiro processo de 
usinagem com 
uma única  
solução 
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O mercado pede 
 
uma ferramenta de trabalho flexível que permita  
automatizar o ciclo de produção mesmo  
em situações com grandes limitações de espaço.
 
A Intermac fornece 
 
uma máquina que sintetiza a tecnologia  
da serra ponte de 5 eixos e do centro de trabalho  
de 5 eixos em uma única solução. 
Sem necessidade do local do operador da máquina, 
esta solução é capaz de gerenciar de forma 
completamente automática o inteiro ciclo, do corte ao 
acabamento, da peça a ser realizada.
 
Duas mesas de trabalho: uma para o corte com 
disco e uma para o acabamento.

O operador é dispensado de uma boa parte da 
movimentação da/s peça/s, a partir do corte da 
placa até o descarga das peças acabadas.
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MasterSaw 625
 DOUBLETABLE

A marmoraria portátil 
para microempresas 
e empresas de alta 
produção

centro de trabalho universal automático multicentro
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MasterSaw 625 DoubleTable sintetiza  
no seu interior o melhor do mundo das serras ponte  
e dos centros tradicionais de trabalho Intermac. 

Prontos para 
desempenhar ao máximo

Máquina fotográfica para permitir o ope-
rador otimizar os veios da placa e das  
aparas.

O apalpador em Z variável (opcional) per-
mite manter uma qualidade de trabalho 
constante, mesmo em peças com es-
pessura irregular. Também para o pro-
cesso de corte inclinado com disco.
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MasterSaw 625
 DOUBLETABLE

Depósito específico para a troca de 
ferramentas para agregado com troca 
magnética.

A máquina pode ser equipada com dois 
depósitos para discos com diâmetro de 
400 a 625 mm.

O depósito de ferramentas é extrema-
mente espaçoso, para que se possa ter, 
a qualquer momento, a ferramenta ne-
cessária já carregada na máquina.
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A reengenharia do ciclo 
de trabalho

Carregamento da placa na bancada de 
trabalho de madeira.

A bancada de madeira entra na área de 
trabalho sobre o suporte de alumínio 
onde já estão posicionadas as ventosas.

A bancada de madeira gira na posição 
horizontal
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MasterSaw 625
 DOUBLETABLE

Execução do corte da placa.

As peças semitrabalhadas são pegas 
através do sistema de ventosa instaladas 
na cabeça e posicionadas sobre as ven-
tosas do suporte de alumínio.

Acabamento das peças que compõem o 
projeto. 

A peças a serem acabadas são coloca-
das no suporte de alumínio prontas para 
serem trabalhadas.
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Confiabilidade e 
performance

A absorção do mandril é medida constan-
temente pelo CN regulando de consequ-
ência a pressão exercida pela ferramenta 
na peça para garantir uma qualidade de 
acabamento perfeita.

Todos os produtos Intermac são pro-
jetados com um programa CAD para a 
modelagem sólida capaz de simular os 
esforços dinâmicos gerados durante as 
usinagens e destacar as áreas que ne-
cessitam de endurecimento para forne-
cer uma máquina confiável ao longo do 
tempo.

O pré-ajuste mecânico (opcional) verifi-
ca, com um prazo que pode ser definido 
pelo operador da máquina, o grau de 
desgaste das ferramentas diamantadas 
atualizando automaticamente os pa-
râmetros da ferramenta no controle da 
máquina, garantindo uma qualidade de 
usinagem constante ao longo do tempo.



11

MasterSaw 625
 DOUBLETABLE

O dispositivo laser instalado na cabe-
ça (opc.) permite posicionar a peça na 
bancada sem o uso de batidas mecâni-
cas, garantindo a precisão máxima com 
uma economia de tempo considerável. 
Particularmente útil diante de placas de 
grandes dimensões, que são pesadas e 
ocupam toda a bancada.

Dispositivo laser que permite visualizar 
diretamente na peça a direção do disco 
de corte, particularmente útil na execu-
ção de cortes no modo manual.

Retificador de broca (opcional) posicio-
nado próximo da área de trabalho para 
a retificação imediata das ferramentas.
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Intermac Windows 
Numerical Control

A nova console integrada é leve, de fácil manuseio e extremamente potente.
O uso de um PC com sistema operacional Windows garante uma abordagem extrema-
mente fácil e intuitiva no uso, por parte do operador, e a total conectividade com os siste-
mas de rede e com os suportes óticos/magnéticos encontrados no mercado. 
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MasterSaw 625
 DOUBLETABLEProjeto com 

poucos cliques e 
sem limites
EasySTONE: software CAD/CAM completo para realizar uma vasta gama de projetos com todos os tipos de ferramentas.

EasyCut: interface simplificada para programar as usinagens com 3 eixos com disco.

Criar um projeto a partir de desenhos, arquivos importados  
e figuras paramétricas 2D e 3D.

Tirar uma foto da placa bruta onde desenhar  
as peças a serem cortadas.

Otimizar os cortes de cada peça no ambiente do nesting 
programando a ordem dos cortes e os deslocamentos das 
peças com o manipulador entre um corte e o seguinte.

Simulação na máquina virtual: é possível simular o inteiro 
ciclo de trabalho da máquina, verificando os movimentos da 
cabeça, da bancada e do manipulador:

• Simulação do inteiro ciclo de trabalho da máquina
• Retirada do material e visualização prévia do produto 

acabado
• Visualização de eventuais colisões
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Dados técnicos

Máximo peça usinável na barra de trabalho de 
suporte para o processo de corte mm 3500x2000  

Máximo peça usinável no suporte de trabalho de alu-
mínio para o processo de acabamento (com rebolo 
de três eixos com diâmetro de 100 mm)

mm 3500x2000

Diâmetro Mín.  - Máx disco na barra de suporte mm 400 - 625

Diâmetro Mín.  - Máx disco no suporte de alumínio - * 
apenas sobre ventosas H=213mm mm 400* - 625

Curso do Eixo Z (suporte de alumínio) mm 650

Curso do eixo C  -45° - +365 ° 

Curso do eixo A  -10°  - +100°

Velocidade máxima dos eixos X m/min 60 

Velocidade dos eixos Y m/min 50

Velocidade máxima do eixo Z m/min 15

Potência do eletromandril kW 20 (S1) - 26 (S6)

Rotação máxima do eletromandril rpm 6000

Engate da troca de ferramenta ISO 50 

Depósito de ferramentas (opc.) Máx. 33 posições 

Potência pedida kW 40 

Peso da máquina Kg 11.000 

Expedição por terra 2 prontas completas (13,60 m)

Expedição por mar 2 contêiner 40’ OT

Master 3 Eixos
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Biesse Group

In

How

Where

With

We

A Biesse Group é uma multinacional líder 
em tecnologia para o trabalho em madeira, vidro, 
pedra, plástico e metal. 
  
Fundada em Pesaro, em 1969, por Giancarlo Selci,  
é cotada em bolsa no segmento STAR, desde junho de 
2001.

1 grupo industrial, 4 setores de negócios  
e 8 unidades de produção.

14 milhões €/ano em R&D e 200 patentes registra-
das.

34 filiais e 300 entre agentes e revendedores selecionados.

clientes em 120 países, fabricantes de móveis e design,  
portas e janelas, componentes para os setores náutico, aero-
espacial e da construção.

3400 funcionários no mundo.
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