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suportar temperatura, além de ser possível obter uma maior 

sensibilidade e estabilidade do sensor durante o seu ciclo 

de vida. O sucesso reside no fabrico do próprio quartzo rea-

lizado na nossa fábrica localizada na Suíça, em condições 

totalmente controladas, permitindo evitar defeitos cristali-

nos e sendo atingida uma excelente e única repetibilidade 

e reprodutibilidade nas grandezas físicas analisadas.

Exemplo disso são os sensores para medição de pressão 

em cavidade de um molde de injeção de plásticos da Kistler 

onde, a conhecida e patenteada tecnologia Unisens, dispo-

nibiliza aos seus clientes a possibilidade de ter um trans-

dutor de pressão exatamente com a mesma sensibilidade 

em todas as cavidades, evitando ter de haver um ajuste de 

valores da sensibilidade no equipamento de medida ou, 

caso ocorra a troca de sensores num processo de manuten-

ção, evitar que a parametrização do leitor seja um processo 

complexo. 

Di-soric: tecnologias para a indústria 
da etiquetagem e rotulagem
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Os processos de produção de etiquetas são cada vez mais 

específicos tendo em conta o grande número de aplica-

ções e os diferentes tipos de etiquetas. Com o propósito 

de poder automatizar diferentes etapas do processo de 

fabrico e diferentes tipos de máquinas, a di-soric tem uma 

ampla gama de sensores para a impressão, o revestimen-

to; a laminação, bem como para o posicionamento de 

etiquetas.

Com os sensores da di-soric, de ajuste simples, pode-se 

obter uma produção rápida, confiável e flexível para dife-

rentes produtos e lotes de diferentes tamanhos. Desde uma 

simples deteção a um posicionamento, de elevada precisão, 

de um objeto, uma ampla gama de sensores são aplicados 

no processo produtivo de etiquetas.

Os sensores para a indústria etiquetagem e rotulagem 

estão equipados com a função de autoaprendizagem. Em 

que pressionando um botão, enquanto a fita da etiqueta se 

move através do sensor, é possível determinar o ponto ideal 

de comutação. Desta forma, com o recurso de autoapren-

dizagem, as alterações extremamente rápidas da etiqueta 

são detetadas enquanto o processo de aplicação está a ser 

executado.

Para mais informações consulte a equipa comercial da 

Alpha Engenharia ou visite o website em www.alphaenge-

nharia.pt/PR40. 
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presta através da sua aliança estratégica com 

a JOULIN na Península Ibérica.

O novo sistema Safe&Light foi desenhado 

especificamente para Cobot, permite levantar 

entre 30 e 60 kg dependendo do modelo, e 

destaca-se por ser versátil, compacto e fácil 

de instalar. A sua versatilidade manifesta-se 

ao permitir a manipulação de diferentes tipos 

de produtos sem que seja necessário nenhum 

ajuste, desde latas, caixas de cartão, folhas se-

paradoras de camadas, placas de madeira, em-

balagens em película e muitos outros tipos, 

baseado numa tecnologia de válvulas disponí-

vel para uma potência de apreensão constan-

te independentemente do tipo de produto.

Assim revela-se ser a ferramenta perfeita 

para aplicações de paletização e de paletiza-

ção colaborativa graças ao seu baixo peso, 

alta capacidade de fixação, versatilidade na 

apreensão e de fácil instalação e arranque.

O seu desenho específico para aplicações 

colaborativas conta com um gerador de vácuo 

interno ou externo, uma rígida estrutura inte-

rior em fibra de carbono e flexível estrutura ex-

terior em Impressão 3D para cumprir com os 

requisitos das ferramentas colaborativas.

O novo sistema magnético EASYFoam pa-

tenteado permite uma troca rápida e fácil do 

Foam, podendo trocar-se um número ilimita-

do de vezes, uma vez que não leva adesivo.

Novas mesas de indexagem da WEISS 
de grande porte CR/TH 
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Os novos modelos têm um design modular e 

podem ser ajustados com precisão e adapta-

dos a uma ampla variedade de aplicações. O 

conceito modular significa que os clientes po-

dem solicitar as mesas de indexagem de gran-

de porte CR configuradas com precisão para 

atender às suas necessidades de produção e 

evitar o custo de energia reativa não utilizada. 

As novas mesas de indexagem CR700 e 

CR900 são os primeiros modelos de uma famí-

lia inteiramente nova de mesas Weiss de gran-

de porte. Os modelos desta série podem ser 

ajustados com mais precisão e têm cerca de 

20% a mais de torque. O cliente pode começar 

por escolher entre várias relações de transmis-

são diferentes, antes de configurar o anel para 

se adequar à carga relevante. Essas opções de 

configuração permitem coordenar os compo-

nentes e evitar sobredimensionamento.

Os modelos CR700 e CR900 têm duas ver-

sões, “Precisão” e “Dinâmica”. A versão “Precisão” 

possui um sistema de acionamento pré-carre-

gado para garantir que o tempo e o posicio-

namento sejam precisos o mais possível. A 

principal característica da versão “Dinâmica” é 

a aceleração com maior densidade de potên-

cia. Ambas as versões têm a mesma altura. O 

redutor permite rotação a 90°, permitindo o 

uso horizontal e vertical. Outra novidade desta 

série é a abertura central significativamente 

ampliada para a inserção de cabos, uniões ro-

tativas e superestruturas verticais. No entanto, 

os anéis são mais rígidos graças à otimização 

geométrica e ao uso do método dos elemen-

tos finitos (MEF) durante o desenvolvimento. 

Desta forma, abrem-se novas possibilidades 

no design de instalações de produção, por 

exemplo, os robots industriais podem ser con-

figurados diretamente sobre o anel para eco-

nomizar espaço.


