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BM700 Mupi
Balanças Marques

O BM700 Mupi é um equipamento que completa as básculas-ponte Marques, que determina o peso bruto e a tara, lê as matrículas dos camiões e regista automaticamente todos os dados
importantes sem necessidade de intervenção do operador. Para
isso, a Balanças Marques integrou uma tecnologia de reconhecimento automático de matrículas, e quando um camião entra nas
instalações de uma empresa, a matrícula é detetada, registada e
imediatamente associada aos dados da primeira pesagem efetuada na báscula-ponte. Depois do carregamento ou descarregamento do veículo, a sua matrícula é novamente lida e o camião
é novamente pesado, os dados são associados, percebendo o
peso e podendo detetar erros na quantidade de mercadoria ca regada e emitir de forma imediata um alerta. Toda a informação fica
armazenada no sistema e é acedida através do software Winsimplex, o que acrescenta segurança aos processos de pesagem.
Inovação: Com grande utilidade para as entidades que utilizam
básculas-ponte diariamente, desde a área da metalurgia à agricultura, o mupi facilita os seus processos de pesagem de camiões
e permite que sejam mais automáticos, ágeis e informatizados.
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Sistema de troca de ferramenta
Smartshift
Compind

Este é um sistema mecânico patenteado de bloqueio e libertação de ferramentas para sistemas robotizados, desenvolvido
para funcionar utilizando uma unidade Master, várias unidades
porta-ferramentas e com estações onde os porta-ferramentas
estão posicionados.
As ferramentas Smartshift integram a pneumática quando o ar
comprimido é utilizado e recursos adicionais como, por exemplo, se a energia elétrica for necessária para operar uma ferramenta. O sistema é muito fiável e flexivel, permitindo reduzir
tempos nas operações de troca de ferramenta para cada tarefa. Os Tool Changer da Smartshift trabalham na horizontal com
alta precisão e velocidade.
Inovação: O sistema Smartshift é atualmente o mais rápido do
mercado na troca de ferramentas em unidades robotizadas. Com
o sistema Smartshift, fácil de usar, amigável, simples e funcional,
é agregado valor aos setores de várias indústrias. E ao reduzir o
investimento, as PMEs podem investir na automação.
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Linhas de corte e processamento
de chapa Slinet
Dimakin – Soluções Industriais, Lda.

As linhas de corte e processamento de chapa Slinet são um
produto muito inovador no processamento de bobines metálicas. Distinguem-se pela sua capacidade de corte longitudinal
e transversal. Estão equipadas com 8 lâminas ajustáveis automaticamente, permitindo desta forma um corte longitudinal sincronizado com o transversal. A unidade de corte permite cortes
precisos com tempos de configuração reduzidos e totalmente automatizados. Opcionalmente, permite fazer cortes parciais
minimizando desperdícios. Este produto foi lançado em 2017
e consegue fazer um corte transversal e longitudinal de forma
automática.
Inovação: As linhas de corte e processamento de chapa permitem um corte longitudinal sincronizado com o transversal, automaticamente. Reduzem os tempos de produção, bem como a
quantidade de material desperdiçado, e assim há uma redução
nos custos de produção. É um investimento cujo retorno é facilmente obtido devido à poupança com os custos de produção.
É um equipamento que permite automatizar as empresas, acelerando a sua produção e, consequentemente, aumentando a
rentabilidade.
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ECOBOT 50
Iberoeste, Lda.

O ECOBOT 50 é uma lavadora autónoma fácil de operar, sendo necessários apenas 30 minutos para mapear uma área de
2000 m². Graças aos mais de 20 sensores, o ECOBOT 50 perceciona o ambiente, evita obstáculos e previne colisões. Esta
máquina é sustentável e a água é reciclada através do sistema
de filtragem de 4 estágios, permitindo uma operação constante
durante 2,5 horas. O software inteligente direciona para áreas
previamente definidas, evita obstáculos em movimento e/ou
estáticos. O ECOBOT Scrub 50 carrega automaticamente as
baterias, enche e descarrega água de forma autónoma através do WorkStation e possui um sistema de integração com
elevadores e um sistema de gestão de frota, o iBot Center.
Inovação: Possui num só equipamento várias especificações e
funcionalidades: sustentável, limpeza 2 em 1 (lavadora aspiradora,
mopa integrada), segurança, carregamento automático (retorna à
WorkStation quando a bateria atinge 10% da sua capacidade, e
liga-se automaticamente efetuando o carregamento de forma autónoma), fácil utilização (app com interface intuitiva e de simples
utilização).
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Sistema de medição e comunicação
DIGIGASTM
Linde Portugal, Lda.

O DIGIGASTM é um sistema de medição e comunicação sem
fios que permite monitorizar os volumes de gás, a partir de
qualquer local, através da cloud, minimizando custos de interrupção, fornecimento e manutenção. A facilidade na instalação
permite a colocação num regulador ou central de gás. O sistema DIGIGASTM permite ao cliente visualizar remotamente no
telemóvel ou computador, qual o volume de gás das garrafas
conectadas ao regulador ou à central de gás e possui um sistema de notificações automáticas, caso sejam atingidos níveis
críticos. Permite reduzir o tempo e o custo de verificação do
conteúdo das garrafas, bem como a gestão do fornecimento
gás e elimina o risco de interrupções dispendiosas.
Inovação: eficaz e cómodo (elimina os riscos de interrupções
no fornecimento de gás, controlo à distância, gestão do fornecimento de gás consoante as necessidades), seguro (aumenta a segurança no local de trabalho evitando deslocações aos
locais de armazenamento para controlo de níveis) e sistema
económico (fácil instalação, reduz tempo e os custos de verificação dos níveis das garrafas gás).
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Sistema IoT – AX Series
Marque TDI – Tecnologias de Codificação, S.A

Este é um sistema IoT que permite a recolha simplificada dos motivos de paragem das linhas de produção para uma melhoria contínua, eficiência e OEE (instalado num dia e no dia seguinte já há
dados concretos para combater ineficiências). O cliente deve ter
um codificador Domino nas suas linhas de produção que recolhe
contagens em diversos pontos da linha, rejeições, velocidades e
estado dos vários equipamentos. Os sensores têm um alcance
de vários quilómetros e o display vai mostrando informação relevante aos operadores. As paragens de linha são detetadas automaticamente pelo OEE instantâneo e sinalizadas com um código
QR, aplicado no local. O sistema permite a instalação de vários
equipamentos OEE Instantâneo em cada unidade fabril.
Inovação: Simplicidade e eficiência, estando acessível a qualquer empresa. O cliente consegue criar, de forma independente,
dashboards customizados, há sensores sem fios, um aproveitamento de informação nos codificadores de lote/validade e uma
versatilidade na instalação linha a linha. O cliente consegue pagar a sua implementação com uma renda diária ou mensal, sem
investimento.
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Domino R-Series, sistema de visão
inteligente
Marque TDI – Tecnologias de Codificação, S.A

A DOMINO R-Series é uma nova linha de sistemas de visão inteligente para inspeção automática e validação de códigos de produtos, incluindo data, números de lote, códigos de barras e códigos 2D e permite analisar a qualidade da marcação/codificação e
o seu conteúdo. A R-Series elimina a necessidade de validação e
inspeção manual de códigos, reduzindo significativamente o risco de um código incorreto deixar um local de fabricação despercebido, enquanto permite o uso e distribuição de recursos mais
eficientes. O software é simples e intuitivo, fácil de configurar.
Inovação: A validação das marcações é cada vez mais importante e o investimento em sistemas de visão que faça isso é no malmente dispendioso. Com este sistema o cliente opta pela versão
base e vai aumentando funcionalidades à medida que o mercado assim obriga. O investimento inicial está protegido e não será
desperdiçado. A somar a isso há a facilidade de operação aliada
ao conforto de ter o mesmo fabricante para os codificadores e
para os sistemas de inspeção.
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MindCUT DIVA
Mind Software Multimedia e Industrial

Plataforma integrada de digitalização de materiais naturais, em especial pele natural de elevado valor – utilizada, não só, mas em
especial, nas indústrias automóvel e aeronáutica -, com recurso
a marcação virtual de defeitos e áreas de qualidade do material.
A MindCUT DIVA capta automaticamente a imagem da pele através de um código de barras e reconhece as suas fronteiras, num
ambiente ergonómico e integrado; permite a marcação virtual e a
definição de áreas de qualidade, defeitos e direções de estendimento. Uma superfície ergonómica, tapete transportador, facilita a
intervenção do operador na zona de trabalho.
Inovação: ergonómico (posições dos recursos – monitor, impressora, pedal – em relação ao operador minimizam desgaste físico;
requer apenas um operador; fácil acesso ao carregamento e a
todas as zonas de materiais para inspeção; luz uniforme e concentrada numa faixa; não marcação física de materiais; aplicação
de templates automáticos após marcações individuais; possibilidade de mistura de funções numa única estação.
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Garra polivalente
NM3D Ibérica – Sistemas de Metrologia Industrial, Lda.

A garra polivalente é um equipamento desenhado para otimizar
processos de produção complexos. Através da tecnologia de
manufatura aditiva é possível personalizar cada garra para os diferentes desafios industriais, sempre com o intuito da melhoria e
otimização do processo. Juntando tecnologias como a fixação
(através de ventosas), sensores, aparelhos de medição, entre outros, a garra polivalente realiza todo um processo de fabrico desde que retira a peça do molde até ao momento em que a deixa
para embalamento. Assim, é possível reduzir o tempo de ciclo no
fabrico das peças, aumentando a produtividade, simplificando o
processo, diminuindo a quantidade de ferramentas necessárias.
A garra é fabricada segundo a tecnologia em fabricação aditiva,
o fabrico por Sinterização Seletiva a Laser (SLS) que permite o
fabrico com total liberdade de forma.
Inovação: A garra polivalente é inovadora e competente na otimização do processo e garante ainda uma melhoria no controlo
da qualidade do mesmo. Entidades que testaram esta solução
recentemente, tiveram melhoras superiores a 10% nos seus processos de produção com um ROI de 3 a 6 meses.
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MP100, máquina de polimento
NS Máquinas Industriais, Lda.

A MP100 é uma polidora de tubo redondo, curvo ou reto, equipada com 3 discos planetários que rodam à volta do tubo, gerando uma pressão elevada de modo a atingir um acabamento
tipo espelho de alto brilho. O sistema de alimentação automática
transporta os tubos retos de forma segura através da estação de
polimento, permitindo, num processo de polimento de alta qualidade, atingir um acabamento brilhante. Mudando o paradigma
existente (tecnologia centerless), é possível automatizar operações de polimento espelhado para tubos de aço inoxidável com
um sistema orbital com discos.
Inovação: capacidade de polir tubos retos e, retirando o sistema de alimentação automática, curvados (antes apenas possível
de forma manual); conjunção de segurança, rapidez e qualidade;
aumento da produtividade; aumento da fiabilidade operacional;
acabamento espelhado e brilhante garantido; reduz a vibração
do tubo através de um novo sistema de discos.
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Viradeira elétrica dupla, STEFA VEX
Sucorema, Lda.

A Sucorema desenvolveu, com o INEGI, um novo conceito de
viradeiras duplas longas, totalmente modular com tecnologia de
acionamento elétrica. A viradeira realiza dobragens na chapa, a
partir da ferramenta avental que produz uma rotação sobre o
material que está preso pelo calcador. Neste caso, denominado
por dupla, é equipada com 2 aventais (inferior e superior), permitindo ao operador realizar dobragens positivas e negativas sem
manipular o material. Assim, independentemente da espessura
do material, raio, ângulo ou qualidade da chapa, não existe uma
necessidade de pré-configuração de ferramentas numa viradeira,
sendo os tempos de setup bastante reduzidos, e assim a viradeira torna-se no equipamento ideal para a produção atual ao nível
da flexibilidade com lotes cada vez mais reduzidos e necessidade de ser rapidamente reconfigurável.
Inovação: Responde aos desafios da Indústria 4.0 onde existe
a necessidade de ter processos mais eficientes, redução de recursos (consumos de energia e matérias-primas), com produtos
de elevada customização e adaptados ao cliente.
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Novos plásticos
Traid Villarroya Hnos, S.L.

Adicionando as mais recentes tecnologias aos produtos de base,
a Traid Villarroya garante alcançar uma melhoria de aproximadamente 40% em todas as suas propriedades (mecânicas e térmicas), através dos seguintes produtos: TRAFAMID (poliamida
(PA6) + aditivo), TRAFILENO (polietileno (PE) + aditivo), TRAFIPROPIL (polipropileno (PP) + aditivo), TRAFACETAL (poliacetal
(POM) + aditivo) e TRAFTALATO (Tereftalato de Polietinel (PET)
+ Aditivo. Consegue adicionar os pellets do material plástico
para que o material melhore em mais de 40%.
Inovação: melhoria de cerca de 40% com produtos básicos (por
exemplo, alcançar uma temperatura de trabalho num POM-C,
como se fosse PVDF).
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D-PICO da Unmanned Tools
Unmanned Tools

O D-PICO é um equipamento de comando remoto multifuncional
desenvolvido para efetuar operações de produção no setor agrícola, florestal e na construção. Está preparado para ser automatizado no futuro para ser autónomo. Quando este equipamento
for autónomo, operações como limpeza, recolha e transporte de
madeira, preparação de terrenos, colheitas de produtos agrícolas, podem ser feitas 24 horas durante 7 dias semanais com elevados ganhos de produtividade e segurança. Só o desenvolvimento desta tecnologia poderá resolver o problema de falta de
mão-de-obra nestes setores produtivos.
Inovação: É o único no mercado que consegue ser transportado por uma pickup de cabine dupla, e é o único no mercado que
consegue elevar a ferramenta a mais de 1,5 metros de altura.
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Sistema de extremidade de braço
robótico MATCH
ZIMMER GROUP IBERIA S.L.

O sistema possui uma ligação que se carateriza por uma grande variedade de ligações e permite mudanças automatizadas e manuais
graças a um novo tipo de sistema mecânico de travagem que torna
supérflua uma unidade separada, aumentando a fiabilidade e reduzindo as falhas. A Zimmer Group e a J. Schalmz GmbH oferecem
uma solução para estes desafios, a MATCH, uma nova plataforma
multifuncional de ponta de braço que está equipado com uma monitorização de inter-travagem integrada, o que aumenta a segurança da aplicação e das pessoas envolvidas. A transmissão integrada
de corrente de carga, sinais de barramento e ar comprimido/vácuo
significa que elementos de energia adicionais não são necessários,
economizando peso e espaço de instalação. A ampla seleção de
ferramentas de fim de braço estende o cenário de aplicação do MATCH muito além dos limites de um trocador de ferramentas convencional, por exemplo, projetos de colaboração humano-robot.
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Inovação: pela primeira vez em robótica e automação, a MATCH
realiza uma interface multifuncional de dados mecânicos e elétricos, que como standard para várias empresas oferece um amplo
portefólio de diferentes funcionalidades e está em constante expansão. A MATCH é, portanto, a base para a inovação no presente e no futuro.
WWW.EMAF.EXPONOR.PT

18º_ FEIRA INTERNACIONAL

DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS
E SERVIÇOS PARA A INDÚSTRIA

		 Concurso inovação
innovation contest

Pavilhão 4 · Stand D19

ZidCode 4.0
Zoller Ibérica, S.L.U.

O ZidCode 4.0 permite a introdução das medidas das ferramentas
no CNC evitando o erro do operador. As medições são armazenadas na base de dados. Funciona da mesma forma que a saída
de dados mas o pós-processamento é feito junto à CNC, permitindo que uma ferramenta seja medida e depois carregada em
qualquer máquina do mesmo tipo de cone (Data Output, como
temos caminhos fixos ficamos dependentes da máquina para o
qual foi enviada a informação). Tem funções adicionais como por
exemplo, “picagem” de toda a folha de trabalho para garantir que
todas as ferramentas estão presentes e pedido de substituição de
ferramenta diretamente para a máquina de medição por motivo de
quebra, desgaste, entre outros. Necessário que cada ferramenta
tenha um número de inventário, QR gravado ou colado com uma
etiqueta. A Zoller tem etiquetas próprias para este fim, com tratamento superficial contra abrasivos e óleos (IdLabel). Este é um sistema muito mais económico comparativamente com o sistema de
leitor de chip.
Inovação: Segurança no processo de maquinação.
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