
 GE
NIUS COMBY-H

LINHA DE CORTE MONOLÍTICO E LAMINADO  
COM ENTREGA DA CHAPA NO FIM DA LINHA 
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O MERCADO PEDE
Soluções automatizadas capazes de lidar com 
produções em larga escala e que podem ga-
rantir a máxima produtividade, sem compro-
meter a qualidade da produção.
Necessidade de atingir altos padrões e veloci-
dade de execução para grandes volumes, limi-
tando a intervenção humana e garantindo, por-
tanto, a segurança do processo de produção.

A INTERMAC FORNECE
Combinando soluções tecnológicas para o corte 
do vidro laminado e monolítico Genius Comby-H 
é a solução para as necessidades de indústrias 
cada vez mais automatizadas, capazes de com-
binar eficiência com altos padrões de produção.
Com a possibilidade de oferecer uma automa-
ção completa dos processos de corte, a Com-
by-H garante a possibilidade de realizar várias 
operações simultaneamente, limitando a neces-
sidade de exposição a riscos para o operador.
A solução inovadora da Intermac está posicio-
nada no topo de linha no que se refere ao pro-
cessamento de placas de vidro monolítico e la-
minado, unindo em perfeita sinergia experiência 
e tecnologia de ponta. 

MÁXIMA PRODUTIVIDADE  
E VELOCIDADE DE EXECUÇÃO
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GENIUS COMBY-H
 AUTOMAÇÃO MÁXIMA DE PROCESSOS  
COM ENTREGA DA CHAPA NO FIM DA LINHA

 PROCESSAMENTOS EM TEMPO 
MASCARADO 

 POSSIBILIDADE DE OPERAR COM PLACAS  
DE TAMANHOS DIFERENTES 

 TEMPOS DE CICLO REDUZIDOS 
 MOVIMENTAÇÃO DO VIDRO  
COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA 

 EXPOSIÇÃO MÍNIMA DO OPERADOR
 INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS  
DE CARGA AUTOMÁTICA MOVETRO
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FUNCIONALIDADE E CICLOS 
DE TRABALHO

CICLO BASE
Evacuação da chapa no fim da linha laminada com ponte de 
medição

CICLO AUTOMÁTICO

Evacuação da chapa no fim da linha com ponte de medição + 
correias na mesa adicional no fim da linha

CICLO FULLY AUTOMATIC

Evacuação da chapa no fim da linha com ponte de medição + 
correias na mesa adicional no fim da linha + içamento na viradeira
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GENIUS     COMBY-H

Recortes automáticos Recortes separados manualmente

Placas por turno Cadência média 
de placas em seg. Placas por turno Cadência média 

de placas em seg.

19 75 22 63

Recortes automáticos Recortes separados manualmente

Placas por turno Cadência média 
de placas em seg. Placas por turno Cadência média 

de placas em seg.

13,5 107 15,5 90

Recortes automáticos Recortes separados manualmente

Placas por turno Cadência média 
de placas em seg. Placas por turno Cadência média 

de placas em seg.

21 68 25 57

Recortes automáticos Recortes separados manualmente

Placas por turno Cadência média 
de placas em seg. Placas por turno Cadência média 

de placas em seg.

14,5 98 17,5 81

Recortes automáticos Recortes separados manualmente

Placas por turno Cadência média 
de placas em seg. Modo  

não previsto
18,5 77

Recortes automáticos Recortes separados manualmente

Placas por turno Cadência média 
de placas em seg. Modo 

não previsto
13 110

PARÂMETROS
 Temperatura ambiente 20° 
 Placas 6000 x 3210 x 33.1 com carga automática
 Recortes 60 mm 
	 Ineficiência	de	5%	por	turno	(7,5	h)
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AUTOMAÇÃO DO CORTE 
LAMINADO

ROTAÇÃO DE PLACAS TRABALHADAS E CHAPAS
A função do rotador interpolado permite rotações de placas de 
vidro	 já	 trabalhadas,	no	comprimento,	e	chapas	de	vidro	ori-
ginais	em	automático,	até	os	cortes	em	Z	e	W	disponíveis	na	
otimização.

 Rotação máxima 4800 x 1800 x 88.12. 

RECORTE PVB 
É	possível	ativar	a	opção	que	permite	eliminar	automaticamen-
te o PVB saliente nos lados compridos da placa Jumbo e na 
frente	da	placa	 com	movimento	 automático	no	fim	da	 linha	
para remoção manual.

ROTAÇÃO A MONTANTE DO CORTE
Função	opcional	que	permite	girar	automaticamente	os	resídu-
os	da	placa	original	que	exigem	cortes	maiores	que	3210	mm.
 Rotação máxima em automático 4800 x 3210 x 88.12. 

QUADRATURA AUTOMÁTICA EM TEMPO MASCARADO
Função	que	permite	evacuar	a	chapa	no	fim	da	linha	simulta-
neamente com o ciclo de corte.
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GENIUS     COMBY-H
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TRUNCAMENTO NO MOLDE
Função	 opcional	 que	 permite	 executar	 automaticamente	 o	
truncamento em molde laminado com precisão e flexibilidade. 
Função	disponível	para	placas	em	moldes	de	construção	re-
tangulares com um lado curvo.
 Dimensão máxima 4000 x 3210 x 44.2. 

CORTE DIAGONAL ASSISTIDO
A	função	que	permite	realizar	cortes	diagonais	com	precisão	
e	flexibilidade,	a	eliminação	das	três	operações	manuais	para	
medição	das	extremidades	do	corte,	o	respectivo	traçado	e	po-
sicionamento	na	linha	de	referência	do	laser.
O	corte	diagonal	se	torna	um	simples	corte	reto,	executado	em	
sequência	com	o	ciclo	de	corte.	

DESCARGA DOS RECORTES NA LIXEIRA
Função	que	permite	descarregar	automaticamente	os	recortes	
(descartes)	na	lixeira.
	Recorte	mínimo	20	mm	no	formato	44.2.
	Recorte	mínimo	230	mm	no	formato	≤	88.12.

CORTE NO MOLDE
Função	 opcional	 que	 permite	 executar	 automaticamente	 o	
corte	curvilíneo	com	precisão	e	flexibilidade.	Função	disponível	
para placas em moldes de construção retangulares com um 
lado curvo.
 Dimensão máxima 4600 x 3210 x 66.4. 



8

DESEMPENHO  
NO CORTE MONOLÍTICO

DEPÓSITO DE FERRAMENTAS
O	depósito	automático	de	ferramentas	é	uma	tecnologia	Intermac,	que	permite	realizar	diferentes	cortes	na	mesma	placa,	usan-
do	sempre	a	ferramenta	mais	adequada.	Função	padrão	nas	Comby-H.

MESA
A mesa de corte CT-PLUS ofere-
ce como padrão a integração de 
correias e barras de truncamen-
to com opcionais com bascula-
mento da mesa opcional.



GENIUS     COMBY-H
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DISPOSITIVO TCR 
(Tangential Coating Remover) 
Para a retirada da baixa emissividade com 
um rebolo abrasivo de 200 mm de diâmetro.
Oferece máxima produção e durabilidade.

MÁXIMA QUALIDADE
ASPIRAÇÃO CONSTANTE graças à:
• Posicionamento do exaustor a 1 mm 
de	distância	da	superfície	do	vidro	com	
compensação automática do desgaste 
do rebolo;

• Dispositivo aspirante com reservatório de 
coleta	dos	resíduos	instalado	no	carro	de	
corte.

•	Disponível	maior	capacidade	de	aspiração	
para o tratamento de materiais de 
proteção especiais

IMPRESSORA DIGITAL PARA ETIQUETAS
Função útil para garantir a máxima rastre-
abilidade dos vidros dentro do processo de 
produção.
Gestão do código de barras via ERP da em-
presa com a possibilidade de interagir com 
outras	máquinas	Intermac	(por	exemplo	as	
lapidadoras,	CNC	e	WJ).
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O	 editor	 de	 corte,	 realizado	 em	 ambiente	
Windows	 com	 interface	 gráfica	 intuitiva,	
é	usado	para	efetuar	cortes	retilíneos	nas	
placas sem o uso do programa de otimiza-
ção. Particularmente indicado para cortes 
rápidos	 e	 instantâneos,	 gerencia	 um	 nú-
mero	 ilimitado	 de	 níveis	 de	 aninhamento	
e dispõe também da função de introdução 
de	moldes	no	interior	das	chapas	de	vidro	
para o corte.

CONTROLE NUMÉRICO COM BASE NO PC 
IWNC (INTERMAC WINDOWS NUMERICAL 
CONTROL)

 Ideal seja para quem se aproxima  
pela primeira vez das máquinas  
com controle numérico seja para quem  
já tem experiência de programação.

 Gestão dos parâmetros de trabalho  
da máquina.

 Criação e alteração dos esquemas  
de corte e/ou dos moldes geométricos 
e não.

 Módulos para orçamento rápido  
e para o relatório de produção.

MÁXIMA SIMPLICIDADE  
NO USO

A interface do operador é simples e intuitiva e permite importar pro-
gramas de corte gerados pelos aperfeiçoadores presentes no merca-
do,	graças	à	integração	da	interface	universal	OTD	(Optimiser	Trans-
fering	Data),	que	define	de	forma	automática	os	parâmetros	de	corte	
e gera automaticamente o programa para a mesa de corte.
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GENIUS     COMBY-H

 REDUÇÃO DOS DESCARTES AO MÍNIMO
 MAIOR DESEMPENHO DA MÁQUINA, REDUZINDO 
OS TEMPOS DE CORTE

 EQUIPADOS COM MÓDULO DE IMPORTAÇÃO 
PARA INTEGRAR-SE COM OS SISTEMAS DA 
EMPRESA (ERP)

 INCLUSO O MÓDULO CAD PARA A GESTÃO DE 
MOLDES

 INCLUSO O MÓDULO LABEL PARA A GESTÃO DE 
ETIQUETAS (MESMO OFF-LINE)

 PREPARADO PARA GESTÃO OPCIONAL  
DA EXIBIÇÃO DE ESQUEMAS DE CORTE  
NO FIM DA LINHA

 COMPATÍVEIS COM ARQUIVOS DE SAÍDA ISO  
DOS PRINCIPAIS FABRICANTES.

INTEGRAÇÃO COM O SOFTWARE DE 
OTIMIZAÇÃO.
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DADOS TÉCNICOS

COMBY PLUS J-H49
GERAIS

Altura da mesa de serviço mm 900	(-15	÷	45)

Máxima	placa	que	pode	ser	carregada mm 6100 x 3300

Máxima	placa	base	descarregável	no	fim	da	linha mm consultar	as	especificações

VIDRO	MONOLÍTICO

Calços	para	vidro	monolítico mm 2	÷	19	(25	opc)

Calços para truncamento estático X mm 4	÷	10

VIDRO	LAMINADO

Calços para placa laminada mm 22.1	÷	88.12		

Vidro laminado completamente em automático mm 22.1	÷	88.12

Velocidade máxima de corte m/min 150

Precisão do corte mm consultar	as	especificações

Comprimento máximo de corte útil C mm 4860

União	de	cabeça	X	mínimo	em	automático mm 0	(zero,	vidro	22.1	÷	88.12)

União de cabeça X máximo em automático mm 4800	(vidro	22.1	÷	88.12)

União	de	cabeça	C	mínimo	em	automático mm 400	vidro	22.1	÷	88.12)

União de cabeça C máximo em automático mm 4800	(vidro	22.1	÷	88.12)

Volume	mínimo	no	fim	da	linha	C	x	X mm 400	x	250	(vidro	22.1	÷	88.12)

Truncamento	mínimo	X1 mm 20	(vidro	22.1	÷	44.2)

Afastamento	mínimo	X1 mm 20	(vidro	22.1	÷	44.2)



em colaboração com

Sophia é a plataforma IoT do Intermac que habilita os seus clientes a uma vasta 
gama de serviços, para simplificar e racionalizar a gestão do trabalho.

 SERVIÇOS           PREDITIVIDADE           ANÁLISE

MAIS VALOR COM AS MÁQUINAS
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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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