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MICRO, ESPECIALISTA
EM MOVIMENTAÇÃO
A Micro é uma organização industrial, líder no
desenvolvimento, fabricação, serviços e comercialização
de componentes, sistemas e soluções para automação
industrial. Fortemente presentes na América Latina e
atuante em outros continentes, estamos presentes em
mais de 25 países pelo mundo.
Com seis décadas de compromisso com a pesquisa
e desenvolvimento, trabalhamos para maximizar a
eficiência e assim reduzir custos de processos produtivos
na indústria.
Incorporamos de forma permanente as últimas
tecnologias e tendências mundiais em controle e
diagnóstico de processos automatizados. Com foco em
soluções para movimentação e manipulação de cargas,
utilizamos o know-how já adquirido, assim ofertando ao
mercado soluções racionais e viáveis.

DIVISÃO HANDLING – SOLUÇÃO PARA
MANIPULAÇÃO EFICIENTE DE MATERIAIS
Neste propósito temos orgulho de apresentar a Divisão
Handling, linha de negócios da MICRO Automação
responsável por oferecer ao mercado soluções inovadoras
aos processos de movimentação manual e automatizado
de materiais.

Destacam-se nesta linha, os elevadores de carga a vácuo
Quick Lift e Micro Lift, que proporcionam a otimização
dos postos de trabalho e o atendimento às normas
ergonômicas como a NR-17. É importante salientar os
benefícios das soluções da Micro Automação:
» » Elevação de cargas diversas sem esforço físico e de
forma segura;
» » Elimina paradas indesejadas e improdutivas durante
o ciclo de operação;
» » Elimina a necessidade de revezamento de pessoal
decorrente do esforço físico;
» » Possibilita a redução substancial de mão-de-obra;
» » Reduz as ocorrências de LER e DORT relacionadas
as operações de transporte de materiais;
» » Contribui para a transformação dos postos de
trabalho em ambientes não agressivos ao corpo
humano e sem riscos ergonômicos;
» » Reduz a rotatividade de funcionários;
» » Torna democrática a operação de elevação e
transporte de cargas;
» » Mantém a produção estável durante toda jornada
de trabalho;
» » Possibilita que as empresas atendam as normas de
saúde, segurança e ergonomia;
» » Elimina a necessidade do operador ter contato com
o material manipulado;
» » Reduz danos nas embalagens dos produtos
provocados pela manipulação manual.

ALGUNS DOS NOSSOS PRINCIPAIS CLIENTES
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ELEVADORES
DE CARGA À
VÁCUO
QUICK LIFT
Desenvolvidos
para
auxiliar
na movimentação manual de
diversos tipos de materiais, os
elevadores à vácuo Quick Lift
são ferramentas que tornam as
operações de levantamento e
transferência de cargas possíveis
de serem realizadas sem fadiga e
esforço físico.
Utilizando ventosas ou garras
mecânicas o Quick Lift pode
movimentar
sacarias,
latas,
caixas, alimentos, barris, chapas
de aço, placas de madeira, vidro
entre outros.
Contamos com dois modelos, o
Heavy que é dedicado a cargas de
até 100kg e é operado por duas
mãos e o Easy que é dedicado a
operações mais rápidas de pickand-place de cargas de até 50kg
e é operado por apenas uma mão.

QUICK LIFT HEAVY

QUICK LIFT EASY

Capacidade de carga: até 100kg

Capacidade de carga: até 50kg

Módulo de giro integral do
equipamento

Módulo de giro da ventosa integrado

Ajuste de altura com carga integrado
Ajuste de altura sem carga integrado

Trava de posição da ventosa
Operado apenas com uma mão
Ajuste de altura sem carga integrado

Tampa de acesso para fácil
manutenção

Botão de soltura da carga independente do manípulo de operação

Operado pelas duas mãos do
operador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO

Capacidade
máxima
carga (kg)*

Ø tubo
elevação
(mm)

Comprimento
tubo elevação
(mm)

Curso de
Elevação
(mm)

Potência
(kW)

Easy - 120 - 2500

50

120

2500

~1700

2,7

Easy - 120 - 4000

50

120

4000

~2800

2,7

Heavy - 160 - 2500

50

160

2500

~1700

3,5

Heavy - 160 - 4000

50

160

4000

~2800

3,5

Heavy - 180 - 2500

70

180

2500

~1700

3,5

Heavy - 180 - 4000

70

180

4000

~2800

3,5

Heavy - 200 - 2500

100

200

2500

~1700

3,5

Heavy - 200 - 4000

100

200

4000

~2800

3,5

Ruído
dB(A)
@ 1,0m
80

84

*valores baseados em testes realizados em produtos de superfície lisa e estanque
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ELEVADORES
DE CARGA À
VÁCUO
QUICK LIFT
EASY
EXTREMAMENTE RÁPIDO
ERGONÔMICO
SEGURO
FÁCIL DE USAR LEVE
E FLEXÍVEL
AUMENTA A
PRODUTIVIDADE
NÃO CAUSA DANOS AO
MATERIAL MANIPULADO
BAIXO INVESTIMENTO
BAIXO CUSTO DE
MANUTENÇÃO
OPERADO COM APENAS
UMA DAS MÃOS

DEDICADOS À ELEVAR
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Sacarias

Fardos

Latas

Caixas

Alimentos

Barris

Galões

Botijões

Vidros

Baldes

Malas de Viagem

Produtos Acabados
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ELEVADORES
DE CARGA À
VÁCUO
QUICK LIFT
HEAVY
ROBUSTO
OPERADO POR 2 MÃOS
MUITO FLEXÍVEL
FÁCIL DE USAR
BAIXO INVESTIMENTO
NÃO CAUSA DANOS AO
MATERIAL MANIPULADO
FÁCIL MANUTENÇÃO

DEDICADOS À ELEVAR
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Sacarias

Fardos

Tambores

Caixas

Alimentos

Barris

Chapas Metálicas

Placas de Madeira

Painéis

Botijões

Vidros

Produtos Acabados
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Colunas e Gruas:
Normalmente os elevadores a vácuo Quick Lift são
montados em colunas e gruas giratórias. A grua
também pode ser montada diretamente em uma
viga ou parede existente, eliminando-se assim
a necessidade da coluna. O elevador a vácuo QL
padrão vem montado com tubo de elevação
1 – Gerador de vácuo tipo soprador;
2 – Filtro de Ar;
3 – Painel Elétrico;
4 – Mangueira de Vácuo;
5 – Coluna;
6 – Grua;
7 – Módulo de giro;
8 – Tubo de Elevação;
9 – Unidade de Operação;
10 – Ventosas e garras disponíveis

com comprimento de 2500mm, nesta configuração o
alcance vertical de elevação é de 1700mm. Conforme a
necessidade pode-se aplicar tubos de elevação maiores
onde o alcance pode chegar em 2800mm, este curso
maior do tudo de elevação influencia nas alturas da
coluna e de instalação.

DE 3000 À 5000 mm

5

6

7
4
3560mm

ÁREA ANGULAR DE ALCANCE

8
3
9
DE 100 à 1800 mm

5º

13

10

2

1

13

5º

Pontes Rolantes:
As pontes rolantes são ótimas opções
quando os elevadores a vácuo precisam
alcançar grandes áreas de atuação.
Estes sistemas são customizáveis de
acordo com as necessidades. Podem ser
fabricados em aço carbono ou alumínio
e necessitam apenas de uma estrutura
auxiliar de suporte para sua instalação.
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MICRO LIFT
Capacidade de carga: até 1000kg
Compensadores de altura integrados
Bomba de vácuo elétrica
(não necessita de ar comprimido)
Painel elétrico integrado
Tampa de acesso para fácil manutenção
Botoeiras de soltura da carga
independentes do manípulo de operação

O dispositivo de pega e elevação de
cargas Micro Lift, é o seu principal
aliado na movimentação de chapas dos
mais diversos materiais.
-Funcionamento seguro e confiável.
Conta com sistema de ventosas e
geração de vácuo por bomba elétrica,
podendo funcionar 24 horas por dia ou
durante longos períodos.
-Conforto. Seu design ergonômico e
sistema de segurança por retenção,
auxilia o colaborador a manusear chapas
de até 1.000kg, à uma distância segura
e com o mínimo de esforço.
- Economia. O equipamento possibilita
que apenas um operador manipule
peças grandes e pesadas, onde seriam
necessários mais colaboradores para
realizar a tarefa.

CERÂMICA

CHAPA CORRUGADA

COMPENSADOR
DE ALTURA

MADEIRA/MDF/MDP

METAIS

VIDROS/ACRÍLICO

PAINEL ELÉTRICO

- Pronto para utilização. Bastando
apenas iça-lo à uma talha ou ponte
rolante e ligar à rede elétrica.

DEDICADOS À
ELEVAR CHAPAS DE
Metal

Vidro

Plástico

Granito

Madeira Crua

Compensado
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GARRAS DE ELEVAÇÃO DE CHAPAS
APLICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo
qt.
ventosas

Capacidade
(kg)

Ø
Ventosa

Vazão vácuo (m³/h)

Potência (kW)

Dimensões
(mm)*

Características
Elétricas

L1

L2

H

C1

Peso da
Garra
(Kg)

D1

500-4

até 500Kg

250

10

2,7

140

500-6

até 500Kg

210

10

2,7

500-8

até 500Kg

210

10

3,5

1000-4

até 1000Kg

360

25

3,5

185

1000-8

até 1000Kg

250

25

3,5

200

220V/3/60Hz
ou
380V/3/60Hz

800

850

760 2400

65

155
170

* para dimensões diferentes das mostradas na tabela consulte a Micro Automação

2

1
6

5
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3
4

1 – Bomba de Vácuo
2 – Painel de acionamento
3 – Compensador de altura
4 – Compensador angular
5 – Ventosa
6 – Unidade de comando
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GARRAS DE ELEVAÇÃO DE CHAPAS – APLICAÇÕES E
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICAÇÃO MICRO LIFT EM CHAPAS DE AÇO*
Dimensões (mm)**

Modelo - qt.
ventosas

Espessura

Peso das Chapas

Largura

(Kg)

Comprimento

500-4

8

12,7

94

449

500-6

3

12,7

35

449

500-8

0,5

6

449

94

897

6

897

1000-4

8

1000-8

0,5

até

12,7

1000

até

1500

1500

até

3000

25,4
25,4

* a tabela mostra a aplicação do Micro Lift em chapas de aço, para demais materiais favor consultar a Micro Automação
** para dimensões diferentes das mostradas na tabela consulte a Micro Automação
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MANIPULADORES
PNEUMÁTICOS
TIPO PESO ZERO
OS MANIPULADORES
PNEUMÁTICOS DO TIPO PESO
ZERO, POSSIBILITAM QUE SEUS
OPERADORES MOVIMENTEM
CARGAS DE ATÉ 100KG, DEFERINDO
O MÍNIMO ESFORÇO POSSÍVEL.

Capacidade de Carga: até 100kg
Energia: Ar Comprimido (pressão de 6bar)
Temperaturas de trabalho: de 0°C a 50°C
Disponível para fixação em coluna
ou em parede

- CONFIABILIDADE. Seu sistema predominantemente pneumático,
equilibra o peso das peças por meio de um atuador e conjunto
de válvulas de precisão. Sem necessidade de energia elétrica, é
confiável, robusto e possui níveis baixíssimos de manutenção.
- FLEXIBILIDADE. O projeto pode ser customizado conforme o tipo
de manipulação, tendo as opções de pega mecânica, magnética ou
a vácuo.
- ALCANCE. Possui braços articulados, com comprimento de até
3 metros, garantindo uma grande área de atuação e trabalho.

Possui articulação intermediária
para ampliar a área de trabalho
Pintura Epóxi
Ajuste preciso da pressão de ar
Movimentação sem esforço devido a
articulações rolamentadas
Várias garras adaptáveis com soluções
de pega mecânica, magnética e a vácuo
Comprimento: até 3000 mm
(dimensões maiores sob consulta)

DEDICADOS À ELEVAR
Bobinas

Tambores

Bombonas

Fardos

Blocos

Matrizes

Peças Usinadas

Estruturas Soldadas
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GARRAS CUSTOMIZADAS
VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Nosso Know How de mais de 25 anos em aplicações
utilizando vácuo, nos permite desenvolver soluções
específicas para nossos clientes.
As garras customizadas, possuem toda a tecnologia
de vácuo da Micro, e conta com uma equipe de
engenharia especializada em sua fabricação. O
projeto pode ser desenvolvido a partir de amostras
de materiais, fotos, desenhos ou vídeos.

Catálogo Handling
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Manipulação de diversos materiais com
a mesma garra
Ampla gama de ventosas, dimensionadas
de acordo com a aplicação
Dimensões reduzidas
Prontas para serem acopladas ao seu sistema
Função de economia de ar comprimido integrada
Soluções para robótica colaborativa
Pega mecânica com vácuo ou magnética
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SISTEMA DE
TOOLING MICRO SXT:
OS DISPOSITIVOS TOOLING MICRO SÃO
COMPONENTES MODULARES FABRICADOS
EM ALUMÍNIO, PROJETADOS PARA A
CONFECÇÃO DE GARRAS PARA ROBÔS.
SÃO PEÇAS DESENVOLVIDAS COM ALTA
TECNOLOGIA FORNECENDO À OPERAÇÃO
DE MANIPULAÇÃO ROBÓTICA RAPIDEZ,
SEGURANÇA, FLEXIBILIDADE E ALTO
RENDIMENTO.

VELOCIDADE - ALTO RENDIMENTO PARA SUA AUTOMAÇÃO
• Componentes precisos e duráveis;
• Baixo peso para otimizar/aumentar a capacidade dos robôs;
• Graças ao seu sistema de engrenagens e cremalheiras, permite aplicações
com torque até 4 vezes maior do que Toolings convencionais, evitando a
necessidade de paradas do sistema para reaperto;
• Projeto exclusivo, evita erros de posicionamento mesmo em manipulações
extremamente rápidas.
MODULAR - ADAPTAÇÃO FLEXÍVEL À SUA APLICAÇÃO
• Mais de 2.200 configurações possíveis;
• Fácil adaptação a mudanças e upgrades;
• Compatível com Sistemas de Toolings Convencionais.
COMPACTO - BAIXO CUSTO COM TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
• Poucos componentes, sendo todos de dimensões reduzidas;
• Baixos requisitos de espaço físico para estoque;
• Design simples e montagem rápida.
APLICAÇÕES
• Usado em processos altamente dinâmicos com ciclos rápidos em estamparias,
fabricação de carrocerias e indústrias automotivas;
• Adequado para automação de prensas com conformação de vários estágios;
• Ferramentas para robôs para empilhamento, carregamento, descarregamento,
transferência e finais de linha.

Catálogo Handling
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1- Baioneta com troca
rápida SXT-QC-COM.
Com ou sem passagem
de ar comprimido/vácuo.

2- Abraçadeiras
SXT-CL. Abraçadeiras
transversais e
braçadeiras paralelas.

3-Tubo SXT-RT.
Diâmetro 25 mm
a 60 mm.

4- Conexão com
Cremalheira
SXT-CON-GB com
graduação a 10 °.

1

2

3
4
4
8

5- Abraçadeira com
extensão SXT-CL-EXT.
Extensão de 100 mm
a 510 mm.
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6- Sistema de Suporte HT
para ventosas e grippers.
Opções ajustáveis, com
sensoriamento, gerador
de vácuo, quick change
ou rosca integrada.

13

6
7- Ventosas.
Por exemplo:
SAX.

7
8- Gripper Magnético.
Por exemplo: SGM-HP.
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SISTEMA DE
DE SUPORTES HT
SISTEMA DE TOOLING MICRO SXT
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1

2

4

3

5

10

8

6
12

7

9

1

Conexões Micro para
Vácuo e Ar Comprimido.

5

Suporte para Ventosa HT-SG
com gerador de vácuo integrado

9

Compensador de
Altura. Ex. FSTE-HDB.

2

Vacuostato VSi-HD.

6

Suporte para Compensador
de Altura HT-FST

10

Ventosa. Ex. SAX.

3

Suporte para Ventosa HT-SG
Versão “Slim”.

7

Suporte para Sensor HT-SE

11

Gerador de Vácuo Descentralizado.
Ex. SEAC.

4

Suporte para Ventosa HT-SG
Para geradores de vácuo
descentralizados SEAC
(montado na parte superior).
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Suporte para Sensor HT-SE-U
Suporte Universal para sensores
de diâmetro 12 mm e 18 mm.

14

12

Suportes HT-SG, HT-FST, HT-SE
em diversos tamanhos:
Diâmetro da esfera 28,5 mm.
Diâmetro da esfera 32 mm.
Diâmetro do pino “Apple-Core” 19 mm.
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PRODUTOS
RELACIONADOS
SISTEMA DE TOOLING MICRO SXT

Suporte DBD para sensores
de detecção de chapa dupla.
Suporte flexível e adaptável para sensores com
roscas M42 e M54 e possível adaptação de um
sensor com rosca M36. Possui lábio substituível
feito em NBR de alta resistência, garantindo
economia, segurança e durabilidade, mesmo na
presença de óleo.

Tecnologia de Geração
de Vácuo.
SXPI/SXMPI.
Amplamente utilizado em linhas de prensagem e
estamparias para manuseio de chapas metálicas.
Seu sistema com Blow Off e IO link integrados,
fornece monitoramento constante de ciclos,
economia de ar comprimido e segurança. Possui
exclusivo sistema Filter Free, ideal para ambientes
agressivos.

SCPI/SMPI
Gerador de vácuo com design compacto, para
manuseio de peças herméticas e porosas.
Fornece monitoramento de vácuo, sistema de
economia de ar comprimido, comunicação IO Link,
blow off e volume de até 185 l/min.

SEAC/SEACRP
Ideais para manipulação de chapas metálicas na
indústria automotiva, máquinas de embalagem
e outros sistemas automatizados. Sua consepção
inclui Blow Off e permite a integração com sistemas
de suporte HT e Toolings de forma modular. A
versão “RP” possui mecanismo para Economia de
Ar Comprimido.

Catálogo Handling
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PRODUTOS
RELACIONADOS
SISTEMA DE TOOLING MICRO SXT

SCP FS RP
Possui todas as funções de Sucção e Blow Off
controladas por Ar Comprimido. Ideais para
aplicações em abientes agressivos, úmidos ou
contaminados onde a alimentação elétrica é inviável
ou dispensável. Traz o confiável sistema mecanizado
de economia de ar comprimido integrado.

Grippers Magnéticos
SGM/SGM-HD
Garras para manuseio de chapas perfuradas, peças
com geometrias complexas cortadas a laser e
chapas com furos e aberturas, onde não é possível
a manipulação com vácuo. Possui construção em
alumínio e imã permanente de alta capacidade,
sendo acionada por Ar Comprimido. Versão HD
com superfície de contato em Inox.
SGM-HP/SGM-HT
Garras magnéticas com altíssima força de retenção
(até 560N), para manipular chapas perfuradas,
peças com padrões complexos de corte a laser,
chapas de metal contendo aberturas. Versão
HT para aplicações de alta temperatura como
processos de estamparia a quente, peças que
receberam tratamento térmico, entre outras

Tecnologia de ventosas
SAF/SAOF.
Ventosa plana para manipulação de chapas de
metal com curto tempo entre ciclos. Graças ao seu
volume interno reduzido, diminui o tempo de pega
e consequentemente aumenta a produtividade,
mesmo com chapas finas e delicadas. Suas
estruturas internas garantem segurança e precisão,
mesmo na presença de óleo. Versão “O” em
formato oval.
•
Opção em material HT2, para processos em
alta temperatura (até 250°C).

Catálogo Handling
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SAB/SAOB
Ventosa de 1,5 foles para manipulação de
chapas metálicas. Suas características permitem
a pega de chapas com angulações e geometrias
complexas, mesmo na presença de óleo.
Possui erstruturas internas que apoiam a peça,
impedindo que a mesma se deforme. Ideal
para processos de estamparia e fabricação de
carrocerias. Versão “O” com formato oval.
• Opção em material HT2, para processos em
alta temperatura (até 250°C).

SAX/SAOXM
Ventosas planas e leves para manipulações em
alta velocidade nos processos de estamparia
e fabricação de carrocerias metálicas. Possui
material e design exclusivos, com estruturas
internas para garantir melhor posicionamento
e segurança, mesmo na presença de óleo
sobre as peças. Seu formato possibilita a pega
de materiais com curvaturas e geometrias
complexas. Versão “O”, com formato oval.

FSGA VU
Ventosas redondas de 1,5 foles confeccionadas
em Vulkollan. Possuem estruturas internas que
apoiam a peça e garantem uma maior resistência
a esforços laterais, mesmo na presença de
óleo. Ideais para manipulação de chapas com
superfícies abrasivas ou para garantir uma longa
vida útil do sistema (Vulkollan é até 15 vezes
mais resistente do que NBR comum).
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GRIPPERS DE ESPUMA E VENTOSAS
Os Grippers são soluções flexíveis para
manipulação simultânea de materiais
com diversas texturas e layouts.
Aplicações: Paletização • Seleção de materiais •
Múltiplos processos de movimentação

Componente Versátil - Uma única unidade
deste componente pode manipular uma
infinidade de peças, pois sua estrutura de
espuma ou ventosas tem a capacidade de
se conformar às superfícies dos objetos.
Aplicações: Caixas de papelão • peças de madeira e
polímeros • Chapas de metal • Embalagens de
materiais diversos.

A geração de vácuo pode ser
descentralizada (um gerador de vácuo
para atender diversos elementos), ou
centralizada na qual o gerador está
embutido dentro da unidade.
Acessórios: Sistema de monitoramento do nível de vácuo
• Controle da posição de peças • Válvula de sopro.

GARRAS
PNEUMÁTICAS
Garras angulares, radiais e
paralelas. Com 2 e 3 dedos.

• Diversos tamanhos;
• Ideais para manipulação
de pequenas peças;
• Extremamente leves.
Catálogo Handling
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GRIPPERS
MAGNÉTICOS

MANIPULAÇÃO DE
PRODUTOS COM
CARACTERÍSTICAS
FERROMAGNÉTICAS
POSSUI DIMENSÕES
REDUZIDAS E BAIXO PESO
ÓTIMA RELAÇÃO
TAMANHO/FORÇA DE
RETENÇÃO MAGNÉTICA

EIXOS
ELÉTRICOS

OPÇÃO DE SENSOR TIPO
HALL PARA RECONHECIMENTO
DA POSIÇÃO DO IMÃ

MODELOS COM RESISTÊNCIA
À TEMPERATURAS DE ATÉ 350 ºC

PARADAS INTERMEDIÁRIAS
PRECISAS

ATUA COM MOTORES DE PASSO,
SERVO MOTORES E EASY SERVOS

OPÇÕES PARA AMBIENTES
AGRESSIVOS

MOVIMENTOS AUTOMATIZADOS
COM BAIXO INVESTIMENTO

GRANDE VELOCIDADE
E PRECISÃO DO
POSICIONAMENTO
ROBUSTEZ

Catálogo Handling

OPÇÕES DE SUPORTES
ESPECIAIS
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DIVERSOS MODELOS DISPONÍVEIS
COM CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS PARA CADA
APLICAÇÃO
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GERADORES
DE VÁCUO
ECONOMIA DE ENERGIA
INTEGRADA
COMUNICAÇÃO VIA IO-LINK
VÁLVULA DE SOPRO PARA
EXPULSÃO DO MATERIAL
INDICADOR VISUAL DE NÍVEL
DE VÁCUO
FÁCIL PARAMETRIZAÇÃO
ECONOMIA DE ENERGIA
DE ATÉ 80%

VENTOSAS
ALTA DURABILIDADE
FORMATOS VARIADOS

TERMINAIS DE GERADORES
DE VÁCUO COM ATÉ
16 GERADORES
DIVERSOS MODELOS E
TAMANHOS DISPONÍVEIS

DIVERSAS DIMENSÕES E
CAPACIDADES DE CARGAS
DISPONÍVEIS

ELEMENTOS DE
MONTAGEM
SISTEMA DE FIXAÇÃO
DE VENTOSAS SIMPLES
E ROBUSTOS
COMPATÍVEIS COM TODA
GAMA DE VENTOSAS PARA
VÁRIAS APLICAÇÕES
GARRAS MODULARES COM
PEÇAS INTERCAMBIÁVEIS
QUE PODEM GERAR
CONFIGURAÇÕES COM
DIVERSOS FORMATOS
E DIMENSÕES
PERMITEM A PEGA
DE PEÇAS COM
GEOMETRIAS
COMPLEXAS.

DESENOLVIDAS PARA AS MAIS
VARIADAS SUPERFÍCIES

AUMENTAM A VIDA ÚTIL
DAS VENTOSAS EM VÁRIAS
SITUAÇÕES.

PARA CADA SITUAÇÃO
UMA VENTOSA COM
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

MODELOS DESENVOLVIDOS
COM RESISTÊNCIA A
TEMPERATURAS DE ATÉ 250 ºC

Catálogo Handling
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SOLUÇÕES PARA ROBÔS COLABORATIVOS
Robôs
Colaborativos
estão
sendo
utilizados com mais frequência em
pequenas e médias empresas que desejam
automatizar seus processos para torná-los
mais eficientes e ergonômicos. Nessas
empresas, os robôs geralmente realizam
tarefas simples, especialmente monótonas
ou fisicamente exigentes.

No entanto, isso não elimina a necessidade
de humanos em ambientes de produção. Na
colaboração humano-robô, ou HRC, sigla
em inglês para human-robot collaboration,
humanos e robôs geralmente compartilham
um espaço de trabalho, na maioria dos caos,
sem nenhuma separação espacial.

A Micro Automação oferece soluções
para esse segmento com o que há de mais
moderno no mercado, fornecendo grippers
especiais de ventosas ou espuma, geradores
de vácuo elétricos e garras modulares para a
manipulação de diversos tipos de materiais.
A concepção desses produtos leva
em consideração fatores como peso
reduzido, alta eficiência, flexibilidade
nas aplicações, facilidade nas trocas de
set up, monitoramento constante dos
processos e consequentemente aumento
da produtividade.

Catálogo Handling
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GERADOR DE VÁCUO
ELÉTRICO ECBPi

GERADOR DE
VÁCUO ECBPM

Gerador de vácuo elétrico inteligente para
manipulação de peças herméticas e levemente
porosas. Possui Interface já integrada, para
controle e monitoramento do processo de
manipulação. Ideal para uso em robótica móvel,
pequenas máquinas totalmente automatizadas,
manuseio de peças ou manuseio estacionário
(onde o robô possui base fixa). Graças à interface
NFC, os usuários podem ler de forma conveniente
e simplificada, dados em seus smartphones,
incluindo dados de processos, instruções de
operação, ciclos e mensagens de erro. Essas
características trazem economia com setups
e reduz custos com paradas de maquinário,
manutenção e energia.
BENEFÍCIOS E RECURSOS:
• Conexão flexível: o CobotPump pode
ser facilmente combinado com robôs
leves de váriosfornecedores mundiais,
utilizando flanges.
• Tudo sob controle: o CobotPump possui
uma função integrada de controle de
velocidade, que regula o desempenho
da bomba para se adequar ao processo
ou peça de trabalho.
• Parametrização simples no dispositivo,
via NFC ou usando o IO-Link.
• Comutação simples: Conecte garras para o
CobotPump criar uma solução personalizada
para sua necessidade. O flange de troca
rápida minimiza os tempos de mudança de
set up.
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Gerador de vácuo elétrico para manuseio de
peças leves e herméticas. Possui grande flexibilidade em robótica leve, colaboração humano-robô (onde há interação entre colaboradores
e os robôs), bem como em robótica móvel. O
design compacto e leve, o torna aplicável em
robôs com carga útil de até 3kg. Seu comissionamento é simples e rápido graças ao painel intuitivo e suporte inteligente por software.
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
• Gerador de vácuo elétrico com
design compacto.
• Vazão máxima de 1,5 l/min.
• Conexão mecânica via flange.
• Fácil configuração via interface elétrica.
• Conexão elétrica via roteamento de cabo
externo ou conexão interna de pinos
SEUS BENEFÍCIOS
• Ideal para manusear peças pequenas com
uma única ventosa.
• Integração universal em qualquer robô ou
cobot leve.
• Uso flexível através de integração e
comissionamento simples e rápidos
(Plug & Work).
• Não é necessário tubo de ar comprimido
no robô.
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GRIPPERS PARA
COBOT FXCB/FMCB

GARRAS LEVES SLG

Sistema de Gripper de baixo peso, com ou sem
gerador de vácuo pneumático integrado, para
manuseio de peças de diversos materiais. Graças
ao design inovador com superfície de contato
aumentada, extremidades arredondadas e
forças de impacto reduzidas, o Gripper atende
aos requisitos da ISO TS 15066. Ideais para
aplicações onde a mesma garra pode manipular
peças de diferentes materiais e dimensões, tais
como caixas de papelão, embalagens, chapas,
peças prontas, entre outros materiais.

O sistema de garras leves SLG, é ideal para
uso em robôs comuns ou colaborativos leves,
para o manuseio automático de diferentes
peças. O processo de fabricação por 3D aditivo
empregado na produção SLG oferece ao sistema
um alto grau de flexibilidade, permitindo que ele
seja adaptado e usado em diversas aplicações
personalizadas. As garras possuem estrutura
resistente e com baixíssimo peso.

CARACTERÍSTICAS
• Interface NFC para transmissão de dados.
• Geometria leve e dinâmica graças à
fabricação impressa em 3D.
• A garra é facilmente integrada aos
ambientes de automação, graças à
inovadora tecnologia de comunicação.

CARACTERÍSTICAS
• Configuração e dimensionamento
automatizado.
• Placas de flange pré-configuradas
para vários robôs disponíveis no
mercado mundial.
SEUS BENEFÍCIOS
• Configuração rápida e intuitiva da pinça para
se ajustar à sua peça.
• Baixo peso e tempos de ciclo rápidos
Contornos interferentes minimizados
Plug and Work
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VENTOSA SVE

Ventosa com formato especial para flexibilidade
máxima em superfícies de forma livre contendo
cantos, bordas e quinas. Permite o manuseio
de várias peças em aplicações de separação
de peças, sem alterar o set up do robô. As
ventosas SVE são ideais para aplicações com
robótica colaborativa.
CARACTERÍSTICAS
• Ventosa com lábio de vedação
extremamente fino e macio,
• Material com reforço para suporte
interno, para melhor adaptação
possível à peça,
• Inserto de conexão em peça única para
troca rápida da ventosa,
• Ideais para manipulação de latas vazias,
peças acabadas, pequenas caixas,
recipientes plásticos etc.

Catálogo Handling
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QUESTIONÁRIO DE

COTAÇÃO DE EQUIPA

MENTOS

1. Identificação
Nome:
Empresa:
Departamento:

2. Breve descrição da

3. Qual equipamento

Cargo:
Telefone:
E-Mail:

aplicação:

você acredita que mai

s se encaixa em sua nec

essidade:

4. Dados do materia

l:

Dimenssões:
Peso:
Qual o material da emb
Nos envie imagens do

alagem ou do produto:

material a ser manipulado

5. Dados de Moviment

o:

6. Dados das condiçõ

es de operaçã

o:
Qual a altura do emp
ilhamento?
Qual a menor altura onde
será necessário a pega
do material?
Qual o material da emb
alagem ou do produto?
Quantas vezes a oper
ação é repetida por hora
?

7. Energia disponível:

(Exemplo: 380V/3/60H

z e/ou 1000l/min @ 6ba

r):

8. Área de Trabalho:

Quais dimensões da área

de trabalho se deseja

alcançar?

Lembrando: Normalmente
os Quick Lift são monta
já o Peso Zero norma
dos em colunas e gruas
lmente tem um alcanc
com comprimento de
e de 3m e os Micro Lift
até 5m,
Nos envie imagens da
dependem do sistem
area de trabalho da opera
a do cliente.
ção.

9. Informações adiciona

is sobre o amb

iente de trabalho:
Quantos turnos de trab
alho?
Quantos dias na sema
na são trabalhados?
Existe alguma condição
de ambiente especial?
(Ex: atmosfera explosiva
, temperaturas extre

QUESTIONÁRIO DE COTAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS

mas, grande umidade.
..)

10. Informações sob

re o investimento:

Quando será realizado
o investimento?
Quais os motivos da reali
zação do investimento?

Para acessa-lo, clique aqui no botão abaixo,
ou escaneie o QR-CODE.
handling@microauto

macao.com.br

ACESSE

Dúvidas ou sugestões, envie para:
handling@microautomacao.com.br
Catálogo Handling
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