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O MERCADO PEDE 
uma mudança nos processos de produção que 
permita aceitar o maior número possível de pe-
didos. Tudo isso mantendo elevados padrões 
de qualidade, personalização de produtos ma-
nufaturados com prazos de entrega rápidos e 
certos para também satisfazer as necessida-
des das indústrias mais automatizadas.

A INTERMAC RESPONDE
com soluções tecnológicas que garantam um 
desempenho de alta qualidade confiável ao 
longo do tempo.
A Busetti Serie FK é a gama de lapidadeiras 
bilaterais compactas, concebidas para realizar 
portas, objetos de decoração, vidro insulado 
até um peso máximo de 600 kg.
Os componentes de alta qualidade, derivados 
da loga experiência em linhas e sistema, garan-
tem confiança, máximo desempenho e preci-
são de resultado, com pouco investimento.

OCUPA POUCO ESPAÇO, 
MÁXIMO DESEMPENHO
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 SOLUÇÃO COMPACTA E PARTICULARMENTE APROPRIADA 
PARA AS EMPRESAS QUE TÊM PROBLEMAS DE ESPAÇO

 MÁXIMO DESEMPENHO E PRECISÃO DE RESULTADO
 ALTA QUALIDADE E CONFIANÇA GARANTIDA  
AO LONGO DO TEMPO

 TECNOLOGIA MECÂNICA E ELETRÔNICA  
ÚNICA NA SUA CATEGORIA

BUSETTI FK SERIES



4

A Busetti FK é a gama de lapidadeiras bilaterais, 
concebida especificamente para as empresas 
com problema de pouco espaço, que não querem 
renunciar à produtividade para obter sempre altos 
rendimentos e ótimos resultados.

Graças ao tamanho compacto, a 
Busetti FK é a solução ideal para 
trabalhar placas até um peso máximo 
de 600 kg.

SOLUÇÃO  
COMPACTA
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BUSETTI     FK SERIES

Reto com filetes. Reto com chanfro de 45°.
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A precisão máxima de usinagem é garantida 
pelo uso de materiais altamente tecnológicos e 
soluções técnicas que garantem confiabilidade e 
resistência ao longo do tempo.

Base com guias externas para mantê-las 
distantes da água e proporcionar estabi-
lidade ao movimento da travessa móvel, 
elemento fundamental para garantir a 
máxima precisão dimensional de esqua-
drejamento.

Os grupos na entrada de alinhamento 
do vidro facilitam o posicionamento 
correto da peça na máquina pelo opera-
dor, graças a um comprimento adequa-
do da área de entrada.

MÁXIMA QUALIDADE E 
PRECISÃO DE RESULTADO
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BUSETTI     FK SERIES

Fluidez e alta velocidade nos movimentos da travessa móvel asseguram um 
tempo mínimo de configuração. Ausência absoluta de vibrações mesmo nas 
usinagens mais exigentes, graças à solidez da estrutura da base.

As dimensões de abertura da máquina variam de acordo  
com as exigências específicas do cliente de 1000 a 4600 mm.
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CONFIABILIDADE  
NO TEMPO

As máquinas Busetti garantem longa duração, permitem trabalhar até 3 turnos 
por dia e requerem um mínimo de manutenção da máquina pelo operador.

A confiabilidade máxima é garantida pela 
seleção de materiais e pela alta qualidade 
dos componentes.

Mandris com rolamentos de deslizamen-
to de alta qualidade com dimensões au-
mentadas: solução que garante longa 
duração e uma ótima estabilidade.

Sistema de lavagem com correias de 
transporte do vidro
O sistema de lavagem com correias de 
transporte previne riscos na superfícies 
do vidro.
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Sistema de transmissão do movimen-
to com travessa e cremalheiras
Garante uma maior precisão de movi-
mento e confiança ao longo do tempo.

Sistema de lubrificação automático
Toda a gama Bilaterais é equipada com 
o sistema integrado de lubrificação au-
tomático dos eixos de movimentação 
para uma manutenção constante e pre-
cisa, dia após dia.

A canalização das águas de descarga 
ocorre de forma simples e eficaz. Má-
xima facilidade também nas operações 
de limpeza dos tanques.

COMPONENTES DE ALTA QUALIDADE
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Sistema de transporte
Sistema de fixação do vidro de alta estabilidade e pouquíssi-
ma manutenção graças à correia de transporte que desliza 
sobre guias de plástico e pressores de borracha.
Este sistema oferece uma fixação ideal da peça, graças à 
grande superfície de contato e permite substituir com facili-
dade as peças desgastadas.

Simplicidade e acessibilidade máxima na troca dos rebolos 
devido à possibilidade de elevação da prensa superior.

POUCO TEMPO NECESSÁRIO 
PARA CONFIGURAÇÃO
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BUSETTI     FK SERIES

Rebolo periférico oscilante
O rebolo periférico oscilante permite a 
execução ideal de todas aquelas usi-
nagens que requerem remoções signi-
ficativas como na presença de vidros 
com espessuras mais grossas, e vidro 
laminado e estratificado. A oscilação 
vertical é regulada por CN de acordo 
com a espessura do vidro e garante um 
consumo homogêneo do rebolo.

O quebrador de cantos retira os cantos 
pontiagudos das placas e é disponível 
nas versões pneumáticas e na versão 
eletrônica exclusiva patenteada.

Escova de limpeza das correias para 
prevenir riscos sobre a superfície do vi-
dro.

Sistemas inovadores permitem reduzir 
o tempo de configuração das linhas 
simplificando o seu uso.
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SOFTWARE INTEGRADO 
EXTREMAMENTE FÁCIL E 
INTUITIVO

As soluções Intermac 
integradas com um 
software inteligente 
criam um produto que 
reduz ao mínimo a 
intervenção do operador, 
ao passo que garantem 
uma maior transparência 
e segurança de todo o 
processo.
Um produto que 
dificilmente uma vidraria 
de sucesso pode deixar 
de ter.

O painel de controle inovador e tecnológico é 
ergonômico e integrado no interior da máquina: 
reduz a superfície de produção ocupada e anula 
o espaço utilizado para os painéis elétricos 
tradicionais. Além disto, permite uma proteção 
correta da máquina e da linha.
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BUSETTI     FK SERIES

A gama Busetti tem evoluído ao 
longo do tempo transformando-se 
numa solução inteligente que, graças 
à integração com o software, pode 
realizar o próprio controle de forma 
independente.

 Permite calcular antecipadamente a produtividade solicitada  
pelo cliente.

 Otimiza o tempo nas trocas de programa e de nas trocas  
de usinagem.

 Possibilidade de aplicar sistemas de leitura de código de barras  
em interface com os sistemas de gestão.

 Fundamental nas fabricações com baixa produção em série  
para estimar o custo e tempo de um lote de produção.
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PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
EM TODAS AS USINAGENS

A Intermac, desde sempre, presta a máxima atenção 
aos temas da segurança e saúde dos próprios 
clientes. 
A proteção de cada operador durante o uso da 
máquina é de fundamental importância, prevendo 
eventuais distrações ou erros que podem ser causa 
de inconvenientes desagradáveis e/ou acidentes.

A conformidade com as diretrizes para máquinas 
e com as leis em matéria de segurança e saúde no 
trabalho são condição imprescindível para se obter 
qualquer tipo de financiamento.
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BUSETTI     FK SERIES

Cabos internos e bordas sensíveis ex-
ternas para evitar o esmagamento du-
rante o movimento da travessa.

Os órgãos com movimentos perigosos 
são protegidos com barreiras de grades 
garantindo a máxima segurança do tra-
balho para o operador.
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SOLUÇÕES AUTOMATIZADAS 
PARA CARGA E DESCARGA

O carregador automatiza as operações 
de colocação das peças a serem usi-
nadas na máquina e é a solução ideal 
para as empresas que requerem uma 
taxa elevada de produção. Há disponi-
bilidade de uma gama de carregadores 
e descarregadores capazes de cobrir as 
diferentes necessidades em função do 
desempenho requerido.
Também estão disponíveis plataformas 
giratórias para minimizar o tempo de 
troca de palete.

A mesa basculante permite a carga e a 
descarga de placas de tamanho grande 
de até 4600 mm.
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BUSETTI     FK SERIES

Sistemas transfer desviadores 
Ampla experiência no desenvolvimento 
de soluções dedicadas à movimenta-
ção do vidro.

Transfer na saída 
Permite transportar e desviar as peças 
após a usinagem para uma máquina de 
lavar.
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SERV
ICE &
PARTS

Coordenação direta e imediata entre o Service e Parts das solicitações  
de serviço. Suporte Key Customers com pessoal Intermac específico  
na sede e/ou no local do cliente .

INTERMAC SERVICE 

 Instalação e acionamento das máquinas  
e sistemas. 

 Training center para a formação dos técnicos 
Field Biesse, filiais, revendedor e diretamente  
dos clientes. 

 Revisões, atualizações, reparos,  
 manutenção. 

 Solução de problemas e diagnóstico a 
distância. 

 Atualização do software.

85
engenheiros de campo na Itália e no mundo.

20
técnicos trabalhando no telesserviço.

35
técnicos revendedores certificados. 

50
cursos de treinamento multilíngue todo o ano.
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O Grupo Biesse promove, cuida e desenvolve relações diretas e construtivas com o cliente para conhecer as 
suas exigências, melhorar os produtos e os serviços de pós-venda, através de duas áreas específicas: Intermac 
Service e Intermac Parts.
Com uma rede global e uma equipe altamente especializada, a empresa oferece em qualquer parte do mundo 
os serviços de assistência e peças de reposição para máquinas e componentes, on-site e on-line, 24 horas por 
dia, 7 dias por semana.

INTERMAC PARTS 

 Peças de reposição originais Intermac  
e kit de peças de reposição personalizados 
de acordo com o modelo da máquina. 

 Suporte para a identificação da peça de 
reposição. 

 Escritórios dos serviços de entrega expressa 
DHL, UPS e GLS dentro do depósito das 
peças de reposição Intermac com várias 
coletas diárias.

 Prazos de expedição melhorados, graças à 
ampla rede de distribuição no mundo , com 
depósitos deslocalizados e automáticos.

95%
dos pedidos por interrupção da máquina expedidos 
em 24 horas.

95%
dos pedidos expedidos dentro da data acordada.

30
funcionários específicos para as peças  
de reposição na Itália e no mundo. 

150
pedidos processados diariamente.
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MÁXIMO  
DESEMPENHO

Soluções inovadoras, também em termos de automação, tornam a linha de 
produção flexível e com ótimo desempenho também para lotes pequenos 
(batch-one) e com diferentes espessuras.

Linha em U

Stand alone

As bilaterais Serie FK podem ser 
usadas também na configuração stand 
alone, ou associadas com mesas de 
carga e descarga.



BUSETTI     FK SERIES
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Linha em U associáveis com sistemas 
de carga e descarga manuais e 
automáticos.

Linha em U COM mesas bascu-
lantes

Linha em U  
com carregador  
e descarregador
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INTEGRAÇÃO EM LINHA

Linha INvertida

Linha Serie FK invertida ideal para 
empresas com problema de espaço.
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Linha Retilínea Linha em Z
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INDUSTRY 4.0 READY
A industry 4.0 é a nova fronteira da indústria baseada nas tecnologias digitais, 
nas máquinas que falam com as empresas. 
Os produtos podem ser interligados aos processos de produção conectados por 
meio de redes inteligentes.

O compromisso da Intermac é transformar as fábricas 
dos nossos clientes em real-time factories prontas 
para garantirem as oportunidades da digital manu-
facturing, onde as máquinas inteligentes e o software 
tornam-se ferramentas indispensáveis que facilitam o 
trabalho diário de quem, em todo o mundo, trabalha o 
vidro, a pedra, o metal e não só. A nossa filosofia é prá-
tica: fornecer dados concretos aos empreendedores 
para ajudá-los a abater os custos, melhorar o trabalho 
e otimizar os processos. 

TUDO ISTO QUER DIZER SER 4.0 READY.



Primus series
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Genius RS-A Genius CT-A series Genius CT-RED series

Genius Lines & Systems Busetti F series Busetti P series

Master 23 Master 33.3-38.3-45.3 Master 33.5-38.5-45.5- 45.5PlusMaster 30 Master 185Master 63-65 Master 95

Diamut toolsVertmax series V-LoaderMaster 34

Genius LM series Genius LM-A series Genius Comby Lines

GAMA COMPLETA DE SOLUÇÕES  
PARA O VIDRO

MESAS PARA O CORTE  
DE VIDRO MONOLÍTICO

MESAS PARA O CORTE  
DE VIDRO LAMINADO

MÁQUINAS PARA CORTE DE 
VIDRO MONOLÍTICO  

E LAMINADO

LINHAS PARA O CORTE  
DE VIDRO LAMINADO OU 

MONOLÍTICO

MAQUINAS PARA O 
CORTE COM JATO 

DE ÁGUA
MÁQUINAS E SISTEMAS  

PARA LAPIDAÇÃO BILATERAL

CENTROS DE USINAGEM
CENTRO DE USINAGEM ESPECIAIS  

PARA CÉLULAS AUTOMÁTICAS

FERRAMENTAS  
PARA O VIDRO

CENTROS  
DE USINAGEM VERTICAIS

CENTRO DE USINAGEM 
PARA INCISÃO

CENTRO DE USINAGEM 
ESPECIAIS PARA CÉLULAS 

AUTOMÁTICAS

Soluções sob medida

Master com correias

Celas de trabalho Master

Classificadores HarpaCarregadores Carregadores telescópicos

Naveta LiteNavetas

SISTEMAS  
DE ARMAZENAMENTO

MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO
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MORNAGOGLASS.IT

 

LIVE
THE EXPE
RIENCE

MADE
WITH
INTERMAC

MORNAGO GLASS TECNOLOGIA 
PERSONALIZADA
Com o sistema inovador de lapidação, 
perfuração vertical e fresagem em 
linha, concebido pela Intermac espe-
cificamente para a Mornagoglass; a 
empresa de Varese está em condições 
de realizar soluções para a indústria 
vidreira, destinadas a vários setores de 
aplicação, mediante um processo de 
produção muito flexível e confiável.
“Normalmente, as bilaterais trabalham 
em modo horizontal, de modo que a 

indústria do vidro adquire máquinas de 
perfurar horizontais, tendo assim, em 
sede, duas máquinas separadas, nor-
malmente fornecidas por fabricantes 
diferentes: em contrapartida, nós acre-
ditamos na grande ideia da Intermac 
que propôs uma ilha completa e inte-
grada de lapidação, perfuração vertical 
e fresagem, especialmente concebida 
para as nossas aplicações”.
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LIVE
THE EXPE
RIENCE

BIESSEGROUP.COM

Tecnologias interligadas e serviços 
evoluídos para maximizar a eficiência 
e a produtividade, gerando novas 
competências a serviço do cliente.

VIVA A EXPERIÊNCIA BIESSE 
GROUP NOS NOSSOS 
CAMPUS NO MUNDO.
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