
MA
STER 30

CENTRO DE TRABALHO EM CNC  
PARA O VIDRO
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O MERCADO PEDE
uma mudança nos processos de produção 
que permita responder à crescente demanda 
por produtos personalizados às necessidades 
específicas do cliente. 
Tudo isto mantendo porém altos padrões de 
qualidade, personalização dos artefatos com 
prazos de entrega rápidos e garantidos.

A SOLUÇÃO PERFEITA  
PARA A GRANDE EMPRESA  
E A PEQUENA OFICINA

A INTERMAC RESPONDE
com soluções tecnológicas que valorizam e 
dão suporte à capacidade técnica e ao conheci-
mento dos processos e materiais. A Master 30 
é o centro de trabalho dedicado à usinagem do 
vidro e destinado a empresas que necessitam 
altos ritmos de produção, mas também para 
pequenos empresários que desejam automati-
zar o próprio processo de fabricação. Graças à 
bancada de trabalho de mais de três metros, 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.

 PRECISÃO E SEGURANÇA  
EM TODAS AS USINAGENS.

 MÁXIMA EFICIÊNCIA  
DE PRODUÇÃO GRAÇAS À PERFEITA 
INTEGRABILIDADE COM O ROBÔ PARA 
FABRICAÇÃO DE LOTES GRANDES.

MASTER 30
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Desbaste e polimento periférico.

Fresagem.

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

A usinagem de 3 eixos garante a máxima confiabilidade e precisão  
para a realização de portas, bancada de banheiro, box de chuveiro, vidros  
para eletrodomésticos, para as industria automobilística e eletrônica.

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.

Escritura superior.

Perfuração pela parte de cima.

Perfuração integrada com sistema He-
lix.
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Inovação criada por uma equipe de especialistas 
Diamut e Intermac, o Helix System é a combinação 
perfeita entre hardware e software, que se concretiza 
em toda a gama dos centros de trabalho Master.

PERFURAÇÃO 
REVOLUCIONÁRIA

Helix, é a ferramenta Diamut que, combinada com o software Intermac, supera 
todos os limites dos sistemas tradicionais de perfuração, efetuando com uma 
única ferramenta as operações de perfuração, desbaste e escareamento de 
placas de vidro de até 19 mm.

O novo padrão  
nas operações de perfuração. 
O Helix System é o resultado do desejo 
de desenvolver um sistema revolucioná-
rio de perfuração, até hoje não havia no 
mercado, que é capaz de executar furos 
com escareamento superior e inferior 
integrado nas placas de vidro de até 19 
mm de espessura, utilizando uma única 
ferramenta em máquinas CNC.

QUALIDADE DESENVOLVIDA  
E PATENTEADA
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1_Perfuração com movimento 
helicoidal

2_Desbaste lateral

3_Escareamento inferior 4_Escareamento superior 

SISTEMA DE PERFURAÇÃO INTEGRADO

Uma ferramenta inovadora comandada 
por um software específico.

 Máxima qualidade no acabamento.
 Tolerância de usinagem reduzida pela 
metade.

 Furos de diâmetros diferentes com 
uma só ferramenta.

 Utilizável também no vidro laminado.
 Escareamentos superior e inferior 
integrados.

 Usinagem possível em qualquer ponto 
da placa.

 Jato de ar para limpeza da ferramenta   
depois da usinagem.
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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 de cerâmica que garantem uma maior 

resistência  ao estresse mecânico. 

 Maior segurança 
 graças ao uso de aço inoxidável e 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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ATÉ 24 FERRAMENTAS
Troca da ferramenta lateral com 12 po-
sições (padrão) com cárter de proteção 
contra os resíduos de usinagem para o 
cones e instalação automática da ferra-
menta mediante o grupo operador.
Também é possível equipar a máquina 
com um segundo depósito de ferra-
mentas 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

Troca da ferramenta em 10’’ 
A solução mais rápida no mundo do vi-
dro graças ao depósito revólver na ca-
beça de 8 posições. 



1010

Máximos resultados graças à possibilidade de equipar a máquina com uma 
série de opções de componentes de alta qualidade.

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 opcional garante que o 
ponto de impacto da água seja sempre ideal, independente do 
raio e altura da ferramenta.

Sistema de bloqueio rápido da peça com vácuo, graças ao pe-
dal duplo de fábrica na máquina.

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 ter uma medida 
sempre precisa e atualizada das ferramentas durante os pro-
cessos de usinagem, evitando assim qualquer tipo de erro por 
parte do operador.

ESPESSURA DO 
VIDRO

VELOCIDADE 
STD

INCREMENTO

4 mm 18 m/min +40% (até 25 m/min)

10 mm 2,5 m/min +60% (até 4 m/min)

19 mm 1,8 m/min +66% (até 3 m/min)
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Os dispositivos opcionais de amoladura estão posicionados próximos à 
área de trabalho e permitem operações simples e rápidas de retificação das 
ferramentas para garantir sempre a melhor qualidade de rapidez de execução. 
Os retificadores tornam a Master 30 completamente automática também nas 
usinagens mais longas, simplificando as operações manuais.

Retificador dos rebolos diamantados.

Retificador dos rebolos polidores.

Retífica de brocas.
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A gama Master é perfeitamente integrável em linha com Robô e sistemas 
de carga e descarga. Representa a solução ideal para quem necessita de 
soluções automatizadas para produção de grandes lotes como do setor de 
eletrodomésticos, automobilístico, eletrônica e móveis. 

PRODUÇÃO EFICIENTE  
SEM LIMITES

 A MASTER 30 permite aumentar a produtividade e reduzir os 
custos de produção graças a: 

  Possibilidade de trabalhar com estação dupla  
com carga e descarga da peça em tempo mascarado.

  Redução do tempo de trabalho para o técnico operador.

  Simplificação do trabalho para o técnico operador  
que terá como tarefa apenas a gestão dos cavaletes para  
o início e fim do lote de usinagem. 

  Usinagens sem a presença de supervisor e sem limite  
de tempo, 24h por dia, 7 dias na semana.
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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 através de redes inteligentes.

O compromisso da Intermac é transfor-
mar as fábricas dos nossos clientes em 
real-time factories prontas para garanti-
rem as oportunidades da digital manu-
facturing, onde as máquinas inteligen-
tes e o software tornam-se ferramentas 
indispensáveis que facilitam o trabalho 
diário de quem, em todo o mundo, traba-
lha o vidro, a pedra, o metal e não só. A 
nossa filosofia é prática: 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.

INDUSTRY 4.0 READY
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ICAM:
A RESPOSTA MAIS SIMPLES

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

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

 Economia de tempo 
Posicionamento dos batentes 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 de Serviço 
Alta 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 máqui-
na 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.

Máxima simplicidade de uso, graças ao console ergonômico e à respectiva 
interface operadora simples e intuitiva.
O uso de um PC com sistema operacional Windows e tela touch screen  ga-
rante uma abordagem extremamente fácil e intuitiva por parte do operador.
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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

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

Altura da bancada de serviço mm 730

Potência do eletromandril kW 7,5

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

Vertmax series V-LoaderMaster con cinghie Celle di lavoro Master Master 34

Genius LM series Genius LM-A seriesGenius RS-A Genius CT-A series Genius CT-RED series Genius Comby Lines

Primus 184 Primus series Busetti F series Busetti P series Soluzioni su misuraGenius Lines & Systems

GAMA COMPLETA  
DE SOLUÇÕES PARA O VIDRO

MÁQUINAS  
VERTICAIS

SISTEMAS  
PARA O CORTE COM JATO DE ÁGUA

CENTROS DE TRAB. ESPECIAIS  
E CELAS AUTOMÁTICAS

CENTROS  
DE TRABALHO

CENTROS DE TRABALHO ESPECIAL  
PARA CELAS AUTOMÁTICAS

CENTROS DE TRABALHO  
PARA INCISÃO

MESAS DE CORTE  
PARA VIDRO FLOAT

MESAS DE CORTE  
PARA VIDRO LAMINADO

MÁQUINAS PARA O CORTE  
DO VIDRO LAMINADO E FLOAT

MÁQUINAS E SISTEMAS  
PARA ESMERILHAÇÃO BILATERAL

LINHAS PARA O CORTE DE VIDRO 
FLOAT OU LAMINADO
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MADE
WITH
ZYTRONIC

A MARCA INCONFUNDÍVEL  
DOS CNC MASTER
A Zytronic, empresa produtora de tec-
nologias tácteis e soluções touchscre-
en, escolhe a sofisticada tecnologia 
dos centros de trabalho Intermac para 
garantir uma experiência do usuário 
feita nos níveis mais altos. Digitando na 
tela touch de qualquer dispositivo para 
comprar uma passagem de trem, sacar 
dinheiro no caixa eletrônico, comprar 
uma bebida ou jogar na slot machine, 
o tempo de reatividade é o parâmetro 
principal que define a satisfação de um 
usuário na interação com um disposi-
tivo eletrônico. É por isto que a Zytro-
nic desenvolve tecnologias tácteis ino-
vadoras e patenteadas que a tornam, 
há mais de 15 anos, líder no setor de 
soluções touchscreen. Servindo um 
mercado tão amplo é necessário que 
a empresa desenvolva uma grande 
flexibilidade na fabricação de diferen-
tes formatos de telas e a Intermac, se 

demonstrou, ao longo dos anos, a em-
presa perfeita capaz de fornecer uma 
tecnologia que garante qualidade, pre-
cisão e acabamentos impecáveis. A Zy-
tronic e a Intermac se orgulham de uma 
colaboração de longa data, baseada na 
estima e confiança recíproca, a empre-
sa já possui dois maquinários Intermac: 
um Master 33 e uma famosa Compact 
Edge, que ao longo do tempo confirma-
ram ser a escolha perfeita, garantindo 
segurança e qualidade. O Diretor de 
Produção Adrian Leyland explica: “Pre-
cisamos poder oferecer aos nossos 
clientes produtos únicos, que garantam 
uma experiência do usuário feita nos ní-
veis mais altos em termos de interação 
com a tecnologia touch. O tamanho 
das telas touchscreen, também, cres-
cem continuamente e as formas são 
cada vez mais complexas, por 
isto é fun-

damental a flexibilidade garantida pela 
Master 23, para trabalhar o vidro e obter 
o resultado que desejamos alcançar”. 
Todos estes motivos foram a alavanca 
que nos fizeram escolher mais uma vez 
a Intermac. Uma escolha que reforça o 
sucesso da Zytronic no mercado, que 
já forte devido a uma longa experiência 
no setor da usinagem do vidro. O Dire-
tor de Vendas e Marketing, Ian Crosby, 
acrescenta: Os nossos clientes soli-
citam cada vez mais  as telas touchs-
creen frameless, mesmo neste caso a 
Master 23 nos ajuda a encontrar a so-
lução ideal e superar a concorrência, o 
desafio de garantir uma experiência do 
usuário feita nos níveis mais altos, gra-
ças à tecnologia Intermac, com certeza 
é um sucesso garantido”.

O
GRU 
PO
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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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