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Conceito 

Vertical Tudo é vantagem para seu negócio 

“TECNOLOGIA CNC PARA MARCENEIROS” 

Verti-k 

A Verti-K nasceu como um complemento na linha de fabricação de móveis com a utilização de equi-
pamentos como Nesting, uma vez que a usinagem das peças com o Nesting não permite realizar fu-
ração nos cantos de forma simultânea, já que as peças ficam cortadas uma ao lado das outras, bem 
como a falta de espaço físico para incrementar um sistema de furação nos cantos das peças. . 

O processo de Usinagem de furação nos cantos, implica em uma 
segunda etapa no processo produtivo, ainda que um Nesting dis-
ponha de um cabeçote para furação horizontal no conjunto de fe-
rramentas principal, o tempo de preparação das peças irá retirar 
(retirar, posicionar ventosas) o tempo produtivo do Nesting e se 
tornará um gargalo no processo de corte, pois se trata de uma má-
quina importante no processo de fabricação.  

Com a máquina Verti-K, podemos incluir o processo de furação 
dos cantos de forma rápida, econômica e com apenas 1m2 de es-
paço físico adicionados ao processo produtivo.  

Não somente permite realizar furações de cantos como 
também realizar a inserção automática de cavilhas com 
cola, na sua versão mais completa. 

Possui uma mesa dupla de trabalho, portanto podemos 
realizar furações em duas peças por vez seja de forma es-
pelhada ou assimétrica. 

 

 



Software Software 

 

O software Vertimaq Gcodedesign, com certeza, um dos mais intuitivos do mercado, brinda com uma facilida-

de de uso, rapidez e flexibilidade. 

Mediante uma seleção por menu ou através da leitura de código de barras que carrega o programa automati-

camente.  

Seguindo a política de responsabilidade da empresa para com o meio ambiente, temos empregado neste projeto 
Verti-K, muito esforço para conseguir uma máquina de baixo consumo elétrico, um consumo inferior a 0,6Kw 
convertidos em uma máquina de furação CNC para móveis com o menor consumo de energia do mercado mun-
dial.  



Especificações Técnicas  

Dados : Dimensões :  

Eixo Y altura máxima de furação  900 mm 

Eixo Y altura máxima de furação com colca 850 mm 

Altura máxima da peça 900 mm 

Espessura da peça 15—40mm 

2 profundidade de furação configurável com batente pneumático maximo 30 mm 

Velocidade de deslocamento no eixo Y 25 mt/min 

Rotação do motor de furação 18000rpm 

Dimensões da máquina 800x520x1760 

Pressão de Trabalho necessário 7bar 

Peso da máquina 160 Kg 

 

Furações que podem realizar 

- Furos de 3 a 15mm de diâmetro (sem broca montada). 

- Mesa dupla de trablho, fura 2 peças por vez 

- Seleção de espessura por movimento com batente pneumático 

- Mesas rebatíveis 

- Duas profundidades de furação com batente pneumático 

- Profundidade máxima 30mm 

- CNC touchscreen Vertimaq 

- Programação diretamente na interface da máquina, peça a peça, espelhamento automático o 
combinado com peças diferentes. 

- O programas compactos são armazenados na memoria do controle da máquina que possui 
ampla capacidade para um pequeno espaço de 8GB  

 

 

Opcionais 
- Sistemas de injeção de cola 
- Sistema de inserção de cavilha de 8x30mm 
- Leitor de código de barras  
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