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O MERCADO PEDE
uma mudança nos processos de produção 
que permita atender o constante aumento da 
demanda por produtos personalizados, com 
base nas exigências específicas do cliente, 
com prazos de entrega rápidos e garantidos.
Tudo isto mantendo porém altos padrões de 
qualidade, personalização dos artefatos com 
prazos de entrega rápidos e garantidos.

A SOLUÇÃO PERFEITA  
PARA A PEQUENA OFICINA

A INTERMAC RESPONDE
com soluções tecnológicas que valorizam e 
dão suporte à capacidade técnica e ao conhe-
cimento dos processos e materiais. A Master 
30 é o centro de trabalho dedicado à usinagem 
da pedra e endereçado a empresas que neces-
sitam altos ritmos de produção, mas também 
para pequenos empresários que desejam auto-
matizar o próprio processo de fabricação. Gra-
ças à bancada de trabalho de mais de três me-
tros, a Master 30 garante a mesma robustez, 
precisão e rapidez típicas das máquinas mais 
eficientes atualmente no mercado.
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 ROBUSTA E RÁPIDA.
 ALTA TECNOLOGIA COM POUCO 
INVESTIMENTO.

 MÁXIMA QUALIDADE NO 
ACABAMENTO.

 ÓTIMO DESEMPENHO MESMO EM 
SUPERFÍCIES REBAIXADAS.

 PRECISÃO E SEGURANÇA EM TODAS 
AS USINAGENS.

MASTER 30
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A Master 30 tem capacidade para executar as mais complexas e diferentes 
usinagens, garantindo ao usuário uma qualidade de acabamento de primeira nas 
usinagens de pedras naturais, mármore, materiais sintéticos e cerâmicos para 
balções de banheiro e pequenas bancadas de cozinha.

Perfuração.Fresagem.

Desbaste e polimento.

VERSATILIDADE E 
FLEXIBILIDADE GRAÇAS 
À AMPLA VARIEDADE DE 
USINAGENS POSSÍVEIS
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MASTER     30

Acabamento antigo.

Conicidade.

A Master 30 é capaz de gerenciar de forma ideal seja as usinagens complexas  
e de longa duração , que as breves dedicadas  
à grandes produções em série.
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MÁXIMA QUALIDADE  
NO ACABAMENTO

A intensa atividade de pesquisa e desenvolvimento levou a Intermac a uma 
melhoria contínua até chegar a soluções avançadas, distinguindo-se no mercado 
pela confiabilidade e qualidade de acabamento e classificando-se como o melhor 
partner tecnológico na produção de máquinas para a indústria da pedra.

Incrustação.Inscrição.

Baixos-relevos.
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A Master 30 garante a máxima precisão e definição dos detalhes nas 
realizações de baixos-relevos e inscrições 2D-3D, mas também ótimo 
desempenho nas superfícies rebaixadas.

ROBUSTA E RÁPIDA

O eixo em T, inclinável de 0 a 3°, permite a execução de rebaixamentos 
inclinados típicos das bancadas de cozinha.
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INNO
VA
TION

Configurações com 3 eixos equipadas com 
agregados capazes de gerenciar uma vasta gama de 
usinagens.
Os componentes de todas as configurações são os 
mesmos usados nas soluções de alta gama.

INTERMAC TECHNOLOGY
O elevado conteúdo tecnológico dos centros 
de trabalho mais vendidos no mundo atende as 
exigências de uso da indústria da pedra.



99
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A Master 30 é equipada com o sistema 
integrado de lubrificação automático 
dos eixos de movimentação para uma 
manutenção constante e precisa, todos 
os dias. 

 A série Master é equipada com mandris HSD, empresa líder 
mundial no setor, que garantem potências elevadas, tamanho 
compacto e padrão de acabamento altíssimo. 

 +60% de vida útil do mandril e redução do ruído graças a 4 
rolamentos que garantem uma resistência  maior ao estresse 
mecânico. 

 Maior confiança graças ao uso do aço inoxidável e ao eixo do 
mandril de 55 mm. 

Sistema opcional de refrigeração com 
glicol com circuito fechado, que garan-
te desempenho constante ao longo dos 
anos e resistência aos mais altos estres-
ses de usinagem. 

1.  Fluido em alta temperatura  
(sistema de refrigeração com 
comutador de calor).

2. Fluido em baixa temperatura

DPC ( patenteado) - Distribuidor com vazamento controlado 
Sistema patenteado para garantir a maior confiança e dura-
ção ao longo do tempo, graças ao sistema de vedação inova-
dor sem contato mecânico. 

MÁXIMA CONFIABILIDADE  
E PRECISÃO DE USINAGEM
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MASTER     30

ATÉ 24 FERRAMENTAS
Troca da ferramenta lateral com 12 posições (padrão) com cárter de proteção contra os resíduos de usinagem para o cones e 
instalação automática da ferramenta mediante o grupo operador.
Também é possível equipar a máquina com um segundo depósito de ferramentas de 12 posições.

A bancada de serviço da máquina é com-
posta por uma estrutura extremamente 
rígida sobre a qual está instalada uma 
bancada de alumínio retificado para ga-
rantir que a bancada de serviço tenha 
uma superfície plana perfeita, condição 
necessária para obter uma usinagem ide-
al. A máquina está pronta para trabalhar 
com estação dupla.

Movimentação da trave com gantry ele-
trônico para garantir maior precisão e 
duração ao longo do tempo.

APETRECHAMENTOS RÁPIDOS E PRECISOS

GRAÇAS À BANCADA DE TRABALHO COM MAIS DE 
TRÊS METROS, A MASTER 30 PERMITE CARREGAR 
PLACAS DE ATÉ 3100X1720 MM. 
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Máximos resultados graças à possibilidade de equipar a máquina com uma 
série de opções de componentes de alta qualidade.

QUALIDADE 
E RAPIDEZ DE USINAGEM

A Master 30 poder ser equipada com um presetter mecâni-
co, que graças ao sistema completamente automático, com 
a máxima simplicidade e rapidez, permite obter uma medida 
sempre precisa e atualizada das ferramentas, durante os pro-
cessos de usinagem, e evitar erros por parte do operador.

Intensificador de pressão da água externa 
É uma coroa circular equipadas com pequenos bicos que au-
mentam a pressão da água externa. Mediante um movimento 
vertical de 3 posições, este dispositivo garante que o ponto 
de impacto da água seja sempre ideal, independente do raio e 
altura da ferramenta. Ideal para usinagens com rebolos e para 
balcões de cozinha.

Retífica de brocas
O dispositivo está posicionado próximo da área de trabalho 
para a retificação imediata das ferramentas para garantir 
sempre a melhor qualidade e rapidez de execução.
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MASTER     30

SIMPLICIDADE DE USO

Máxima simplicidade de uso, graças ao console ergonômico e à res-
pectiva interface operadora simples e intuitiva.
O uso de um PC com sistema operacional Windows garante uma abor-
dagem extremamente fácil e intuitiva no uso pelo operador e permite a 
programação CAD-CAM diretamente na máquina.

 A interface do operador em ambiente windows permite: 

  configurar de forma simples a lista de trabalho para melhor otimi-
zar a produção;

  gerenciar rapidamente as origens de trabalho e parâmetros das 
ferramentas;

  visualizar o tempo de execução de cada peça.
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A ALTA TECNOLOGIA  
TORNA-SE ACESSÍVEL  
E INTUITIVA

MAIS DE 6.500 PACOTES INSTALADOS 
E UTILIZADOS COM SATISFAÇÃO PELOS 
CLIENTES, EM 180 PAÍSES NO MUNDO, 
ICAM É O SOFTWARE EXTREMAMENTE 
CONFIÁVEL E FORNIDO QUE COMBINA 
ALTO DESEMPENHO E UMA GRANDE 
FACILIDADE DE USO.

  Facilidade de uso 
Interface simples e potente que permite grande 
facilidade e rapidez no trabalho.

  Economia de tempo 
Posicionamento das batidas e ventosas no ambiente 
CAD/CAM, reduzindo ao mínimo o tempo  
de apetrechamento, mesmo em caso  
de alteração no projeto.

  Inovador 
Interface unificada para ambiente CAD e CAM.

  Automatizado 
A livraria paramétrica e o módulo Idoors permitem 
gerar, de forma rápida e automática, usinagens em 
função da peça a ser realizada.

  Qualidade do Serviço 
Grande competência do Service Worldwide.
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iCam

iCam

CONCEBIDO PARA ATENDER ÀS REAIS NECESSIDADES  
DE PROGRAMAÇÃO DOS CENTROS DE TRABALHO MASTER, 
PARA TORNAR O TRABALHO MAIS FÁCIL E RÁPIDO. 
SOLUÇÕES BASEADAS EM PADRÕES E VOLTADAS  
PARA O FUTURO.
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PROTEÇÃO E SEGURANÇA  
EM TODAS AS USINAGENS

A conformidade com as diretrizes para 
máquinas e com as leis em matéria de 
segurança e saúde no trabalho são con-
dição imprescindível para se obter qual-
quer tipo de financiamento.

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

 Nos centros de trabalho Master o operador está protegido por: 

 Proteções dianteiras ergonômicas e com altura adequada à prova de explosão 
certificadas por instituições estrangeiras com testes de “disparo”. 

 Proteções laterais e traseiras feitas de material metálico, devidamente tratado 
com ciclos especiais de pintura anticorrosão. 

 Sistema elétrico e pneumático completamente integrados na máquina  
e protegidos com portinholas fechadas. 

 Impossibilidade de entrar nas partes em movimento da máquina. 

 Ambiente de trabalho limpo (a água e os resíduos de usinagem não se dispersam). 

 Níveis de poluição sonora reduzidos e plenamente conforme à norma da máquina.
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 Máxima comodidade nas operações graças à presença de um palmar para 
permitir: 

 O posicionamento rápido e simplificado dos batentes e ventosas graças 
também à possibilidade de apetrechar a bancada de serviço com as portas 
abertas. 

 Instalação das ferramentas graças ao controle máximo da cabeça operadora 
diretamente na peça a ser trabalhada. Nenhum limite entre o operador e a Master.

 Controle das velocidades de usinagem. 

 Botão de emergência sempre ao alcance da mão do operador. 

 Arranque para as duas estações de trabalho. 

 Botão de Pausa e retomada da usinagem
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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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W

L

H max

DADOS TÉCNICOS

MASTER 30
Tamanho máximo da peça usinável com rebolo de 100 m 
(desbaste periférico) mm 3000x1620

Curso do eixo Z mm 390

Volume máximo da máquina mm

L: 6880 (portas abertas)
L: 5970 (portas fechadas) 

W: 3270
H: 3150

Curso do eixo T 0° / +3°

Velocidade máxima dos eixos (X - Y - Z) m/min 60 - 30 -15

Altura da bancada de serviço mm 730

Potência do eletromandril kW 15

Rotação máxima do eletromandril giros/min 12000

Engate ferramenta ISO 40

Diâmetro máximo da ferramenta mm 150

Depósito de ferramentas padrão posições 12

Depósito de ferramentas lateral (opcional) posições 12

Depósito ferramentas na cabeça (opcional) posições 8

Pressão do ar de trabalho bar 7

Consumo máximo de ar Nl/min 160

Consumo de água interno l/min 10,5
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MASTER     30

Mastersaw 625 Double TableMaster 850-1200

Master 23

Master 33.3-38.3-45.3 Master 33.3 Plus-38.3 Plus-45.3 Plus Master 33.5 Plus-38.5 Plus-45.5 Plus

Master 30

GAMA DOS CENTROS DE TRABALHO INTERMAC 
PARA A USINAGEM DA PEDRA

CENTROS DE TRABALHO

CENTROS DE TRABALHO

CENTROS DE TRABALHO UNIVERSAIS
CENTROS DE TRABALHO  

UNIVERSAIS AUTOMÁTICOS

Dados técnicos e ilustrações não são vinculantes. Algumas fotos podem reproduzir as máquinas com todos os opcionais. A Biesse Spa se reserva o direito de efetuar eventuais alterações sem 
aviso prévio.

Nível de pressão acústica ponderado A (LpA) em usinagem no local do operador na máquina com bombas de palhetas Lpa=79dB(A) Lwa=96dB(A) Nível de pressão acústica sonora ponderado 
A (LpA) local do operador e nível de potência acústica (LwA) em usinagem na máquina com bombas de eixos Lwa=83dB(A) Lwa=100dB(A) Incerteza de medição K dB(A) 4.

A medição foi efetuada respeitando a norma UNI EN 848-3:2007, UNI EN ISO 3746: 2009 (potência acústica) e UNI EN ISO 11202: 2009 (pressão acústica no local do operador) com passagem 
nos painéis. Os valores dos ruídos indicados são níveis de emissão e não representam necessariamente níveis operacionais seguros. Não obstante exista uma relação entre níveis de emissão 
e níveis de exposição, esta não pode ser utilizada em modo confiável para estabelecer se são necessárias ou não outras precauções. Os fatores que determinam o nível de exposição ao qual é 
sujeita a força trabalho compreendem a duração da exposição, as características do local de trabalho, outras fontes de pó e ruído, etc., isto é o número de máquinas e outros processos próxi-
mos. Em todo caso, estas informações permitirão que o usuário da máquina efetue uma avaliação melhor do perigo e do risco.
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GENERELLI.CH

MADE
WITH
INTERMAC

DA PEDRA NATURAL AOS ARTEFATOS  
DE EXCELÊNCIA
Generelli SA, empresa de Ticino com 
sede em Rivera, Suíça, há mais de 
quatro décadas transforma a pedra 
natural em artefatos de excelência. Em 
Generelli as mais modernas técnicas 
de usinagem da pedra estão em com-
binação constante com o artesanato 
magistral de Ticino. Com esta missão, 
a empresa suíça fundada em 1974 sob 
a condução do fundador Generelli Gui-
do, para depois passar o bastão para 
o seu filho Moreno, chegou hoje com 
Matteo à sua terceira geração. Pedras 
naturais, compostos de quartzo, ma-
teriais plásticos e cerâmica são o pão 
de cada dia para a criatividade que se 
transforma em arte «do mais simples 
peitoril de janela em granito à usina-
gem tridimensional mais complexa» 
começa Moreno, ilustrando como as 
placas de pedra se tornam realizações 
“diárias”, não apenas balcões para cozi-
nhas e banheiros, mas também esca-
das, pisos, lareiras e piscinas que irão 

enriquecer e exaltar os ambientes ao 
redor do mundo.
“Graças à tecnologia Intermac somos 
capazes de produzir objetos de forma 
complexa, aumentando a produtivida-
de e o trabalho autônomo.”
Nada é confiado a terceiros: em Gene-
relli cada simples etapa é realizada in-
ternamente, obtendo e assegurando a 
mais alta qualidade. «A tecnologia atu-
al é parte integrante e insubstituível em 
nossa empresa: sem ela não seríamos 
o que somos hoje», confirma Matteo. 
Melhor ainda se a tecnologia chega da 
Itália, onde, de acordo com Moreno, 
ainda residem as melhores empresas. 
Verdadeiramente o nosso domínio em 
produção encontra-se no centro de tra-
balho Master 33 e na waterjet de 5 ei-
xos Primus da Intermac, com as quais 
a Generelli tem uma relação de colabo-
ração desde o início de 1996. Apenas a 
Primus, uma das últimas chegadas em 
produção, levou a empresa a superar 

novos limites, como dito por Matteo: 
«Com ela estamos em condições de 
realizar formas de várias dimensões, 
resultando em cortes muito precisos, 
e também realizar incrustações tridi-
mensionais de curvatura dupla, au-
mentando assim a produtividade e o 
trabalho autônomo». Equipadas com 
ferramentas de última geração, «com 
características técnicas mais avança-
das com respeito ao passado», essas 
combinações de mecânica classifica-
das com precisão e potência já anteci-
pam o futuro, onde a tecnologia, como 
já imagina Matteo, «estará cada vez 
mais presente durante todo o processo 
de produção e irá intensificar os seus 
pontos fortes na concepção e progra-
mação graças a uma autonomia e inte-
ligência cada vez maior. Tudo isso, no 
entanto, somente se as empresas que 
utilizam as máquinas forem capazes 
de evoluir junto com elas».

O
GRU 
PO



23

O
GRU 
PO

IN
1 grupo industrial,  
4 unidades de negócio  
e 9 fábricas

HOW
14 milhões €/ano em R&D  
e 200 patentes requeridas

WHERE
37 filiais e 300 entre agentes  
e parceiros selecionados

WITH 
clientes em 120 Países: 
fabricantes de móveis e design, 
portas e janelas, componentes 
para a construção civil, indústria 
náutica e aeroespacial.

WE
3800 funcionários no mundo
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