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A CMS Glass Technology é líder no sector da usinagem do vidro curvo e plano com soluções 
tecnologicamente avançadas, como centros de usinagem com controlo numérico, mesas 
de corte e sistemas para o corte com jato de água. 

Graças à tradição e experiência, hoje a CMS Glass Technology é a principal protagonista 
neste sector para a criação de soluções inovadoras para a área de arquitetura e decoração 
de interiores.

CENTROS DE USINAGEM DE ALTO 
DESEMPENHO E LINHAS INTEGRADAS 
EXCLUSIVAS PARA A USINAGEM DO VIDRO

“A máquina não é importante, 
é a necessidade do cliente que conta”
                

Pietro Aceti, fundador da CMS

glass technology
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1995
A CMS intensifica os seus investimentos em pesquisa 
e desenvolvimento para se tornar protagonista no 
sector das máquinas para a usinagem do vidro.

1969
A CMS é fundada. CMS significa Costruzione Macchine Speciali 
(Construção de Máquinas Especiais). A empresa atua no mercado 
como fabricante de máquinas-ferramentas tradicionais, acionadas por 
sistemas mecânicos, pneumáticos ou hidráulicos.  

2005 
A CMS entra também no mercado das máquinas verticais com a 
produção do primeiro centro de usinagem desta tipologia.

2015 
A SCM Group, que já em 2002 tinha adquirido 51% da CMS, assume 
as restantes quotas da sociedade. A CMS torna-se assim 100% parte 
do Grupo garantindo a solidez e presença internacional. 

2017
A CMS dobra sua capacidade de produção com a 
abertura de um novo centro de produção, PLANT Z, em 
Zogno (Bergamo).

2020
O novo technology center é inaugurado em Zogno (Bergamo).

2021
A CMS adquire a GFP, sociedade sediada no Véneto especializada na produção 
de mesas de corte e filetadoras automáticas para a usinagem do vidro.

O FUTURO DA CMS É O DESTINO DE UMA VIAGEM CONTÍNUA, 
INICIADA EM 1969. BASEIA-SE EM DOIS ELEMENTOS 
FUNDAMENTAIS: COMPREENSÃO APROFUNDADA DAS 
NECESSIDADES DO CLIENTE E ELEVADO NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO 
PARA FORNECER VALOR ACRESCENTADO ÚNICO NOS PROCESSOS DE 
PRODUÇÃO DO CLIENTE.

1996
É produzido o primeiro centro de usinagem 
horizontal a marca CMS para a usinagem do vidro.
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SOLUÇÕES ÚNICAS PARA TODAS AS 
NECESSIDADES
A CMS Glass Technology colabora com empresas e centros de investigação que operam em 
sectores onde a eficiência, versatilidade e elevada qualidade dos desempenhos são requisitos 
importantes. As máquinas da CMS Glass Technology ajudam a responder continuamente 
às solicitações de usinagem cada vez mais complexas de sectores extremamente exigentes, 
como automotivo, aeroespacial, arquitetura, mobiliário, construção e muitos outros.

AEROESPACIAL

AUTOMOTIVO

MOBILIÁRIO

NÁUTICA

CONSTRUÇÃO
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“O elevado grau de conhecimento tecnológico da CMS 
e as sofisticadas soluções digitais garantem máquinas 
com o melhor desempenho em termos de precisão 
e velocidade de execução, capazes de atender às 
necessidades de todos os clientes.”

TECNOLOGIAS CMS GLASS

TECNOLOGIAS PARA A USINAGEM DO VIDRO

A. CENTROS DE USINAGEM HORIZONTAIS

B. CENTROS DE USINAGEM VERTICAIS

C. MESAS E LINHAS DE CORTE

D. SISTEMAS PARA O CORTE COM JATO DE ÁGUA

E. LINHAS AUTOMATIZADAS E SISTEMAS DE CARGA

SOLUÇÕES DIGITAIS 

1. CMS CONNECT

2. CMS ACTIVE 

Centros de usinagem com controlo numérico, mesas de corte e sistemas para o corte com 
jato de água altamente especializados, concebidos especificamente para a usinagem do 
vidro. A ampla gama de máquinas assegura à CMS Glass Technology a possibilidade de 
atender às necessidades de todos os clientes. 

A CMS assiste seus clientes em todo o processo de produção, combinando máquinas com 
soluções de software e serviços digitais, centrando-se na melhoria dos desempenhos para 
otimizar a produção da empresa. As soluções de software da CMS são desenvolvidas para 
permitir a integração com os softwares já instalados na empresa para otimizar a utilização 
da máquina e o processo completo.

CMS DIGITAL SYSTEMS
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Centros de usinagem de 3/4 e 5 eixos para a usinagem de vidro plano, tanto de espessura 
fina como grossa, de vidro laminado, vidro blindado e vidro curvo. O design avançado 
das estruturas, resultado dos investimentos contínuos da CMS Glass Technology em 
investigação e desenvolvimento e das sofisticadas soluções tecnológicas adotadas, 
garantem resistência, precisão no tempo, velocidade e flexibilidade, para garantir um 
elevado grau de acabamento e precisão incomparável. Estas máquinas realizam todos os 
tipos de moagem e polimento de bordas, filetagem, fresagem, corte de discos, perfuração, 
contorno, gravação, biselamento de ângulos variáveis e usinagens especiais. A sua 
resistência as torna ideais para todo o tipo de usinagem de vidro.

A. CENTROS DE USINAGEM HORIZONTAIS

FACILIDADE DE CARGA
Graças às portas automáticas, às alturas 
das bancadas de trabalho e às distâncias 
reduzidas das bancadas de trabalho das 
posições dos operadores, as máquinas podem 
ser carregadas e descarregadas de forma 
totalmente automática com um carregador, 
garantindo também total segurança de 
trabalho para o operador.

ARMAZÉNS ILIMITADOS
A ampla modularidade dos armazéns permite 
adaptar as mesas a qualquer exigência. Os 
armazéns podem ser instalados na parte 
traseira, ao lado ou mesmo sob a viga para 
uma troca de ferramenta em menos de 10 
segundos.

DUAS ZONAS DE TRABALHO
Algumas destas máquinas podem ser 
configuradas para trabalhar na modalidade 
pendular e em total segurança para o 
operador. Deste modo os tempos de carga e 
descarga são reduzidos a zero. 

TECNOLOGIAS PARA A USINAGEM DO VIDRO

A. Centros de usinagem horizontais

B. Centros de usinagem verticais

C. Mesas e linhas de corte

D. Sistemas para o corte com jato de água

E. Linhas automatizadas e sistemas de carga
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B. CENTROS DE USINAGEM VERTICAIS
Graças a mais de 20 anos de experiência na usinagem do vidro, a CMS é capaz de 
oferecer uma gama completa de máquinas verticais, capazes de atender às necessidades 
de todos os clientes. Estas máquinas combinam precisão e qualidade com as vantagens 
de produtividade e versatilidade típicas da usinagem vertical. Realizam operações de 
filetagem, moagem polida e industrial, fresagem e perfuração coaxial e podem ser usadas 
como máquina autónoma (stand-alone), em linha com um berbequim de fresagem ou 
dentro de uma linha com vidro isolante. A gama da CMS Glass Technology também inclui 
berbequins verticais CNC para perfurações, escareamentos, fresagens e entalhes em vidro 
monolítico, laminado e baixa emissividade (Low-e).

TUDO SOB CONTROLO
Os especialistas da CMS desenvolveram um 
software SCADA “Supervisory Control And 
Data Acquisition” que permite monitorizar e 
supervisionar todos os principais componentes 
da máquina através de visualizações sinóticas 
específicas.

CONCENTRE-SE NO ESSENCIAL, A CMS 
CUIDA DO RESTO! 
As máquinas podem ser equipadas com um 
sistema de retificação de molas e brocas de 
coroa completamente automatizado. É possível 
indicar no software da máquina quantos 
metros usinados/orifícios são necessários para 
retificar molas e brocas de coroa. O consumo 
das ferramentas é continuamente monitorado 
e escolhido automaticamente o momento mais 
adequado para realizar o ciclo de retificação.

COMO OBTER A MÁXIMA PRODUTIVIDADE 
EM MOAGEM POLIDA?
É possível equipar estas máquinas com 
um segundo mandril, capaz de realizar 
filetagens e moagens com canto áspero ou 
polido. A segunda cabeça permite trocar 
automaticamente a ferramenta em presença 
de pelo menos um armazém rotativo.

TECNOLOGIAS PARA A USINAGEM DO VIDRO

A. Centros de usinagem horizontais

B. Centros de usinagem verticais

C. Mesas e linhas de corte

D. Sistemas para o corte com jato de água

E. Linhas automatizadas e sistemas de carga
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As mesas e as linhas de corte da CMS Glass Technology são a solução ideal para o corte 
de vidro plano monolítico e laminado, em forma e retilíneo. Esta gama é caracterizada por 
motores brushless sincronizados pela CN com características que reduzem os erros de 
posicionamento causados pelas elasticidades mecânicas. A estrutura destas máquinas 
permite uma fácil carga/descarga das placas de vidro maiores. O corte em linha, com 
carga, corte e separação, garante uma produtividade significativamente maior, pois evita 
tempos mortos causados pelas fases de carga e descarga típicas das mesas de corte 
basculantes.
A última geração de máquinas se destaca pela elevada qualidade e precisão do corte em 
forma de vidro, desde as espessuras mínimas até as maiores.

C. MESAS E LINHAS DE CORTE

ELEVADA VELOCIDADE DE CORTE
Guias cilíndricas com cremalheira integrada, 
retificada e endurecida, permitem velocidades 
de corte até 160 m/min.

SEM TEMPO DE AJUSTE
Graças ao sistema patenteado de quatro 
cabeçotes para a gestão em modo automático 
do corte de diferentes espessuras, não é 
necessária nenhuma operação manual. 
Cada cabeçote tem uma roda específica 
por espessura, o que garante tempo zero de 
paragem na troca da placa.

GESTÃO DA VIDRARIA
As linhas de corte da CMS Glass Technology 
gerenciam a impressão dos códigos de barras 
para rastrear as peças cortadas, integrando-se 
com o gerenciamento da vidraria. A impressão 
é totalmente integrada no processo de corte, 
evitando possíveis erros por parte do operador 
e levando a uma economia de tempo de mais 
de 31%.

TECNOLOGIAS PARA A USINAGEM DO VIDRO

A. Centros de usinagem horizontais

B. Centros de usinagem verticais

C. Mesas e linhas de corte

D. Sistemas para o corte com jato de água

E. Linhas automatizadas e sistemas de carga
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A CMS é o parceiro para a automação a 360° E OFERECE soluções completas, desde a 
conceção até à entrega da linha de produção final.
• Integração com todos os tipos de máquinas CMS
• Soluções chave na mão
• Integração com quaisquer dispositivos periféricos conectados ao processo
• Soluções personalizadas otimizadas para o seu processo

E. LINHAS AUTOMATIZADAS E SISTEMAS DE CARGA

Linha automática de moagem e lavagem de vidro com carga e descarga robotizada, mais 
sistema de colocação de papel para separar as placas nas mesas sobreelevadas.

INFINITE OPPORTUNITY: ECONOMIA ATÉ 
33% DO TEMPO DE CICLO
Cabeças de corte com rotação infinita que 
garantem uma redução de 33% no ciclo de 
corte, eliminando a necessidade de recuperar 
as rotações do eixo C para alinhar cabos e 
tubos

AUMENTO DA PRODUTIVIDADE
Soluções ad hoc, como o ciclo pendular e 
a configuração até 4 cabeças de 3 eixos 
independentes, permitem aumentar a 
produtividade até 75%.

ERGONOMIA DE CARGA: 
SMART OPERATION 
Máxima ergonomia de carga, estruturas 
monolíticas compactas e estruturas abertas 
para simplificar as operações de  carga e 
descarga de peças usinadas.

TECNOLOGIAS PARA A USINAGEM DO VIDRO

A. Centros de usinagem horizontais

B. Centros de usinagem verticais

C. Mesas e linhas de corte

D. Sistemas para o corte com jato de água

E. Linhas automatizadas e sistemas de carga

A CMS Glass Technology oferece uma ampla 
gama de carregadores e descarregadores 
para a manipulação automática das placas 
de vidro. Todos estes sistemas são facilmente 
integrados em qualquer lixadeira rectilínea, 
centro de usinagem (vertical ou horizontal) e 
lixadeira bilateral.

A CMS Glass Technology oferece uma ampla gama de sistemas completos para o corte 
com jato de água e intensificadores de pressão. Graças ao elevado grau de conhecimento 
da CMS Tecnocut nesta tecnologia as máquinas oferecidas são a solução perfeita para 
uma ampla gama de aplicações. Estas soluções combinam da melhor forma possível a 
potência do corte de jato de água de alta pressão com a fiabilidade de estruturas robustas, 
modulares com grandes mesas de trabalho capazes de garantir precisão de posicionamento 
e repetibilidade no topo da categoria. 

D. SISTEMAS PARA O CORTE COM JATO DE ÁGUA 
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CMS Softwares inteligentes e serviços digitais para melhorar a produção das indústrias que 
operam no sector de materiais avançados.

A CMS assiste seus clientes em todo o processo de produção, combinando máquinas 
com soluções de software e serviços digitais, centrando-se na melhoria dos desempenhos 
para otimizar a produção da empresa.

As soluções de software da CMS são desenvolvidas para permitir a integração com 
os softwares já instalados na empresa para otimizar a utilização da máquina e todo o 
processo.

CMS DIGITAL SYSTEMS

SOLUÇÕES DIGITAIS 

1. CMS Connect

2. CMS Active 
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1. CMS CONNECT É A PLATAFORMA 
IOT PERFEITAMENTE INTEGRADA COM AS 
MÁQUINAS CMS DE ÚLTIMA GERAÇÃO
CMS Connect é capaz de oferecer pequenos serviços personalizados através da utilização 
de App IoT que suportam as atividades diárias dos operadores do sector, melhorando a 
disponibilidade e utilização de máquinas ou sistemas. Os dados recolhidos das máquinas 
em tempo real tornam-se informações úteis para aumentar a produção das mesmas, 
reduzir os custos operacionais e de manutenção e reduzir os custos de energia. 

2. CMS ACTIVE UMA INTERAÇÃO 
REVOLUCIONÁRIA COM 
A TUA MÁQUINA CMS
CMS Active é a nossa nova interface. O operador pode gerir facilmente máquinas 
diferentes, pois os softwares de interface CMS Active mantêm a mesma aparência, os 
mesmos ícones e a mesma abordagem de interação. 

SMART MACHINE: monitorização contínua do 
funcionamento da máquina, com informações sobre: 
STATUS: visão geral sobre os estados da máquina. Permite 
verificar a disponibilidade da máquina para identificar 
possíveis congestionamentos no fluxo de produção;
MONITORING: exibição instantânea, em tempo real, 
do funcionamento da máquina, seus componentes, 
programas em execução e potenciómetros;
PRODUCTION: lista de programas da máquina executados 
num determinado período com o melhor tempo médio de 
execução;
ALARMS: avisos ativos e históricos.

SMART MAINTENANCE
Esta secção fornece uma primeira abordagem para a 
manutenção preditiva, enviando notificações quando 
os componentes da máquina relatam um estado 
potencialmente crítico associado ao alcance de um 
determinado limiar. Desta forma, é possível intervir e 
programar as operações de manutenção sem interromper 
a produção.

SMART MANAGEMENT
Secção dedicada à apresentação de KPI para todas as 
máquinas ligadas à plataforma.
Os indicadores fornecidos avaliam a disponibilidade, 
produção e eficiência da máquina e a qualidade do 
produto.

MÁXIMA SEGURANÇA
Utilização do protocolo de comunicação padrão OPCUA 
que garante a encriptação dos dados no nível da interface 
Edge. Os níveis Cloud e DataLake atendem a todos os 
requisitos de segurança cibernética de última geração. Os 
dados do cliente são cifrados e autenticados para garantir 
a total proteção das informações sensíveis.

VANTAGENS
• Otimização dos desempenhos de produção
• Diagnósticos para apoiar a otimização da garantia 

dos componentes
• Aumento da produção e redução do tempo de 

inatividade
• Melhoria do controlo da qualidade
• Redução dos custos de manutenção

FÁCIL DE UTILIZAR
A nova interface foi especificamente concebida e otimizada para ser utilizada imediatamente através do ecrã tátil. A 
gráfica e os ícones foram redesenhados para proporcionar uma navegação fácil e confortável.

ORGANIZAÇÃO AVANÇADA DA PRODUÇÃO  
A CMS Active permite configurar vários utilizadores com funções e responsabilidades diferentes de acordo com a 
utilização da máquina (por exemplo, operador, técnico de manutenção, administrador, ...).
Além disso, é possível definir os turnos de trabalho na máquina para, em seguida, detetar as atividades, produção e 
eventos ocorridos em cada turno.

QUALIDADE ABSOLUTA DA PEÇA ACABADA 
Com CMS Active, a qualidade da peça acabada não é mais comprometida por ferramentas gastas. O novo Tool Life 
Determination system de CMS Active envia mensagens de notificação à medida que se aproxima o fim da vida útil da 
ferramenta e aconselha sua substituição no momento mais adequado.

CONFIGURAÇÃO? NÃO É UM PROBLEMA! 
A CMS Active guia o operador durante a fase de configuração do armazém de ferramentas, tendo em conta também 
os programas a executar.

SOLUÇÕES DIGITAIS 

1. CMS Connect

2. CMS Active 

SOLUÇÕES DIGITAIS 

1. CMS Connect

2. CMS Active 
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MÁQUINAS INDUSTRIAIS
Máquinas autónomas, sistemas integrados e serviços dedicados ao processo 
de usinagem de uma ampla gama de materiais.

Tecnologias para a 
usinagem da madeira

Tecnologias para a usinagem de materiais compósitos, 
fibra de carbono, alumínio, ligas leves, plástico, vidro, 
pedra e metal

Carpintaria e usinagens 
mecânicas

Fundição de ferro fundidoQuadros elétricosEletromandris 
e componentes 
tecnológicos

COMPONENTES INDUSTRIAIS
Componentes tecnológicos para as máquinas e sistemas do Grupo, 
de terceiros e para o sector mecânico.

SCM GROUP EM DETALHES

7% 
do volume de 
negócios investido  
em R&D 

+700 
milhões de euros 
de volume de negócios 
consolidado 

+4000 
pessoas 
na Itália e no estrangeiro

3 principais  
centros de 
produção 

5 continentes 
com presença
direta e consolidada 

Líder mundial em tecnologias de usinagem de uma ampla gama de materiais: madeira, plástico, vidro, pedra, metal 
e materiais compósitos. Em todo o mundo, as empresas do Grupo são as parceiras de confiança de indústrias 
consolidadas que operam em diversos sectores de produtos: desde a indústria do mobiliário à construção, do sector 
automotivo

ao aeroespacial, da náutica à usinagem de materiais plásticos. A SCM Group coordena, apoia e desenvolve um 
sistema de excelência industrial, dividido em 3 grandes centros de produção altamente especializados, com 4.000 
colaboradores e presença direta em 5 continentes.

A COMPETÊNCIA MAIS AVANÇADA EM MÁQUI NAS E COMPONENTES INDUSTRIAIS
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