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O novo MIR 1350 é o modelo mais re-

cente da marca  MIR, e é também o mais 

capacitado, possuindo todas as caraterís-

ticas da sua gama. Capaz de transportar 

europaletes com carga até 1350 kg, possui 

uma ergonomia para uma manutenção 

simplificada, e toda a sua estrutura interna 

foi protegida contra a água e as poeiras. 

É um robot seguro, poderoso e superior a 

todos os meios tradicionais de movimen-

tação de carga atualmente no mercado 

da logística automatizada. A grande van-

tagem em ter um robot colaborativo mó-

vel no seu chão de fábrica, como este, é 

a de poder transportar este tipo de carga, 

de forma automática sem, no entanto, 

existir qualquer esforço físico humano. 

 

Endress+Hauser caminha 
para o crescimento

Endress+Hauser Portugal, S.A.

Tel.: +351 214 253 070 · Fax: +351 214 253 079

info.pt.sc@endress.com · www.pt.endress.com 

A Endress+Hauser investiu cerca de 46 mi-

lhões de euros na expansão da sua sede 

em Maulburg, na Alemanha, que conta 

com cerca de 2000 trabalhadores. O pro-

jeto, que levou quase 2 anos para ser con-

cluído, inclui um novo prédio de produ-

ção e escritórios com mais de 17 000 m2, 

além de um estacionamento e só foi ago-

ra inaugurado devido às restrições da pan-

demia. A expansão justificou-se pelo forte 

crescimento na área de tecnologia de me-

dição de nível e pressão. Uma quantidade 

generosa do espaço e uma infraestrutura 

moderna ajudarão a responder à procura 

por qualidade e eficiência.

Este projeto atribuiu um valor consi-

derável à energia eficiente e possui um 

sistema fotovoltaico na cobertura e uma 

unidade de cogeração que fornece ener-

gia elétrica e calor. A tecnologia de medi-

ção Endress+Hauser monitoriza o fluxo de 

energia. No subsolo do novo prédio estão 

duas secções de medição que serão utiliza-

das para a calibração precisa de instrumen-

tos de medição de nível com tecnologia 

de radar utilizados em grandes tanques e 

silos. Com 55 metros cada, essas secções de 

medição são as mais longas do seu tipo no 

mundo. Os clientes têm grande interesse 

na calibração, visto que os menores desvios 

de medição podem levar a um alto grau de 

incerteza na monitorização.

Pally: a solução para uma 
paletização automatizada 

Growskills Robotics

Tel.: +351 229 958 155

geral@growskills.pt · www.growskills.pt

Pally é o mais avançado software de pale-

tização, distribuído pela Growskills Robo-

tics. Trata-se de um sistema de paletização 

flexível, personalizável e de fácil instalação, 

capaz de gerir qualquer mudança na pro-

dução sem paragens. Com a velocidade 

aliada a movimentos suaves do robot, pla-

neamento de percursos otimizados a lon-

gevidade do investimento irá aumentar. 

Sem limites no número de colunas, a 

aplicação Pally permite definir a disposi-

ção das camadas, entrecruzadas ou com 

rotação especial, bem como a orientação 

pretendida para a caixa. O tempo de ciclo 

pode chegar às 60 caixas por minuto, de-

pendendo do padrão de paletização do 

próprio produto e do peso do mesmo.

Este software é compatível com todos 

os cobots Universal Robots, usualmente 

utilizado em soluções de paletização de 

cargas até 10 kg no UR10 ou até 16 kg 

como UR16. Para mais detalhes acerca 

deste sistema de paletização poderá con-

sultar um especialista Growskills Robotics. 

HELUKABEL, parceiro ideal para 
instalações de alta tecnologia

HELUKABEL Portugal

Tel.: +351 239 099 596

geral@helukabel.pt 

https://shop.helukabel.pt · www.helukabel.pt

A HELUKABEL oferece atualmente uma 

ampla gama de componentes de auto-

mação para a indústria e infraestruturas 

que cumprem os diversos protocolos de 

comunicação (Ethernet Industrial, Profi-

net, Profibus, Fieldbus, entre outros), apre-

sentando soluções em cabos de cobre e 

fibra ótica, para as mais variadas aplica-

ções: instalações fixas, flexíveis, extra fle-

xíveis (torção, esteiras articuladas, braços 

robotizados), em navios, com exigências 

de alta temperatura etc. Mais informa-

ções consulte o nosso link: www.heluka-

bel.com/publication/de/catalogues/dn/

dn_catalogue_dnb_en.pdf 

Wachendorff: encoder absoluto 
industrial com Ethernet 
configurável com um clique

Alpha Engenharia 

Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

Usa diferentes protocolos nas suas má-

quinas? É responsável pela reparação e 

nem sempre sabe o que espera? Com o 

encoder IE universal WDGA, tudo é total-

mente flexível. O cliente ao fazer uma en-

comenda, já não precisa de se preocupar 

com o protocolo; a resolução e o número 

de rotações do encoder.

Através do website indicado pelo en-

coder do fabricante Wachendorff, o técni-

co pode importar a qualquer momento 

o protocolo necessário. Sem ferramentas 

ou adaptadores de programação. Tudo o 

que precisa é de um PC com uma placa 

de rede, cujo endereço IP pode ser con-

figurável, e um navegador da web à sua 

escolha. Demora menos de 5 minutos 

para instalar o protocolo.

Os rolamentos do encoder, que su-

portam cargas extremamente elevadas, 

garantem uma longa vida útil. Além des-

tas excelentes propriedades mecânicas, 

no fabrico dos encoders são usados os 

mais recentes componentes eletrónicos 

e interfaces de comunicação. Estes robus-

tos encoders absolutos magnéticos, de-

vido à sua dinâmica e tecnologia de alta 

precisão, podem ser usados em áreas nas 

quais até agora só os encoders absolutos 

óticos podiam ser aplicados. Para mais 

informações consulte a equipa comercial 

da Alpha Engenharia ou visite o website 

em www.alphaengenharia.pt/PR34. 
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blindados BWW, a WEG deixou a fábrica 

equipada para carregar veículos elétri-

cos com a instalação de três estações 

de carregamento ultrarrápidas da linha 

WEMOB – WEG Electric Mobility, modelo 

Station de 150 kW. Com capacidade de 

carregar completamente as baterias de 

um autocarro elétrico em até três horas, 

as estações possuem ainda controlo de 

acesso seguro via RFID ou aplicação, me-

didores de energia e todos os dispositi-

vos de proteção incorporados para um 

recarregamento seguro.

Os barramentos blindados instalados 

na nova fábrica da Mercedes são produ-

tos ideais para a infraestrutura elétrica da 

indústria automóvel, ao permitirem mu-

danças rápidas de layout sem a necessi-

dade de alterações complexas na rede 

de distribuição de energia. Projetados 

para uso abrigado, os barramentos são 

seguros, robustos, compactos, flexíveis 

e modulares. As barras condutoras são 

revestidas com estanho por processo de 

eletrólise em toda a extensão, conferindo 

total proteção contra o surgimento de 

óxidos do metal condutor e prevenindo 

a corrosão galvânica nas conexões. “Criar 

soluções para um mundo mais sustentável, 

atendendo às necessidades da indústria 

automóvel, faz parte do nosso compromis-

so para tornar a mobilidade elétrica uma 

realidade no Brasil", explica Manfred Peter 

Johann, Diretor Superintendente da WEG 

Automação.

Di-soric: medição da distância em 
aplicações de automação

Alpha Engenharia 

Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

Em automação existem diferentes tipos 

de aplicação: desde a medição do nível 

de um fluido; o posicionamento de um 

objeto até ao controlo de qualidade. E 

cada aplicação tem requisitos particu-

lares, como por exemplo, relativamente 

à qualidade da superfície do objeto, às 

caraterísticas de precisão da medida, ele-

vadas resoluções, medições em objetos 

brilhantes ou escuros, longas distâncias e 

elevada imunidade à luz ambiente, e por 

isso a escolha do sensor desempenha 

um papel decisivo.

O catálogo do fabricante di-soric 

inclui diferentes gamas de produtos de 

sensores fotoelétricos e de sensores ul-

trassónicos que são a solução indicada 

para a medição de distância da sua apli-

cação. Estes sensores destacam-se pela 

sua inovação: funções IO-Link, vários 

tamanhos e caraterísticas de desempe-

nho robustas em todas as tecnologias. 

Por exemplo, com as inovadoras funções 

IO-Link é possível implementar certas 

tarefas de medição, como a medição da 

espessura ou evitar a interferência mútua 

de vários sensores.

Os sensores do fabricante di-soric 

permitem medições de distâncias, com 

resoluções de mm ou de µm, do nível do 

fluido; do posicionamento ou da moni-

torização precisa do tamanho do objeto. 

Para mais informações consulte a equipa 

comercial da Alpha Engenharia ou visite 

o website em www.alphaengenharia.pt/

PR43.

UWP30 SE: um concentrador, uma 
gateway, uma plataforma única, 
com funções de cibersegurança 

Carlo Gavazzi Unipessoal, Lda.

Tel.: +351 213 617 060 · Fax: +351 213 621 373

carlogavazzi@carlogavazzi.pt 

www.gavazziautomation.com/nsc/PT/PT/

 /company/carlogavazzipt/

A Carlo Gavazzi Automation lançou a 

versão SE da sua já conhecida plataforma 

UWP30. Agora com funções de ciberse-

gurança melhorada e preparadas fun-

ções IIoT, entre as quais a nova VPN power 

by Carlo Gavazzi que permite aceder re-

motamente a unidade evitando confi-

gurações DNS, firewall, questões de rede, 

através da solução cloud da Carlo Gavazzi 

no Portal MAIA. A gateway de monitori-

zação e controlo UWP3.0 da Carlo Gava-

zzi, tem várias funções integradas como 

web-server, web-services e datalogger. 

Os vários protocolos de comunica-

ção disponíveis, como Modbus TCP/IP; 

Modbus Gateway TCP/RTU, BACnet IP, 

DALI, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SFTP, DP 

(Data Push), SMTP, NTP, Rest-API, MQTT e 

IoT, certificado Microsoft Azure e compa-

tíveis com Amazon AWS, facilitam a sua 

integração.

Além de agregar dados de energia, 

água, gás, entalpia e variáveis ambientais, 

permitem concentrar essa informação 

em memória (datalogger) e permitem 

ainda fazer o controlo de, por exemplo: 

climatização, iluminação e gestão de es-

tacionamento. Permite a monitorização 

dos equipamentos ligados através de 

diferentes bus e protocolos de comuni-

cação. Possui um webserver que permite 

visualizar dados em tempo real ou em 

gráficos e permite o intercâmbio de da-

dos localmente ou remotamente via pro-

tocolos internet standard.

Guia linear de rolos de sexta 
geração RUE-F estabelece novos 
padrões

Schaeffler Iberia, S.L.U.

Tel.: +34 934 803 410 · Fax: +34 933 729 250

marketing.pt@schaeffler.com · www.schaeffler.pt

A gama de guias lineares de rolos “RUE" 

da Schaeffler confere rigidez, capaci-

dade de carga, precisão e fiabilidade 

superiores à indústria das máquinas-

-ferramenta há mais de três décadas. A 

5.ª geração do sistema foi apresentada 

em 2003 e conquistou uma posição só-

lida no mercado das fresadoras e fresa-

doras de pórtico, bem como no fabrico 

de prensas, máquinas para endireitar e 

outras aplicações. Este sucesso colocou 

a fasquia muito alta para o desenvolvi-

mento da 6.ª geração de guias lineares 

de rolos, a série RUE-F. Em comparação 

com as versões anteriores, a geração 

RUE-F oferece uma pulsação de curso 

significativamente baixa, uma redução 

de 40% da força de deslocação necessá-

ria e uma redução até 30% das variações 

das forças de deslocação. Estas impor-

tantes melhorias garantem uma maior 
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em equipamentos de movimentação e 

indústria automóvel); e alta imunidade 

à interferência eletromagnética irradia-

da, até 200V/m. Com estes novos equi-

pamentos a Carlo Gavazzi reforça a sua 

posição de liderança como fornecedor 

de equipamentos e soluções inovadoras.

Bucim HELUTOP MS-EP5 para cabos 
blindados

HELUKABEL Portugal

Tel.: +351 239 099 596

geral@helukabel.pt 

https://shop.helukabel.pt · www.helukabel.pt

Os novos bucins HELUTOP MS-EP5 ofere-

cem uma melhoria significativa na maxi-

mização do número de contactos entre a 

blindagem do cabo e o bucim, garantin-

do assim uma proteção eletromagnética 

(EMC) maximizada.

Na instalação, o ajuste do bucim ao 

cabo não provoca danos na blindagem. 

Tudo em um: rápida instalação, contactos 

mais resistentes, redução da resistência!

FANUC apresenta nova série de 
máquinas ROBOSHOT 

FANUC Iberia S.L.U. – Sucursal em Portugal

Tel.: +351 221 208 400

info@fanuc.pt · www.fanuc.pt

Com o lançamento da nova série de má-

quinas de moldação por injeção elétrica 

FANUC ROBOSHOT α-SiB, a FANUC refor-

ça a sua já forte posição de mercado na 

indústria europeia de plásticos e garantir 

que os clientes se mantêm à frente dos 

seus concorrentes. Um elemento cen-

tral nas melhorias na FANUC ROBOSHOT 

α-SiB é a nova interface de utilizador de 

alto desempenho FANUC PANEL iH Pro, 

que apresenta um ecrã de 21,5” com 

resolução HD, melhorando assim a reso-

lução anteriormente disponível em um 

fator de 2.6. A novo HMI permite confi-

gurações mais rápidas e visualização de 

dados e gráficos melhorada. Além disso, 

com o seu sistema operativo baseado no 

Windows 10 IoT, o PAINEL iH Pro facilita 

a recolha de dados, nomeadamente com 

conectividade multi-USB para cartões 

de memória (compatível com USB 3.0), 

câmara, leitor de código 2D, dispositivos 

RFID e muito mais.

Bernstein: a nova geração de 
interruptores de segurança com 
bloqueio

Alpha Engenharia 

Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

Existem máquinas, que mesmo depois 

de desligadas, continuam com determi-

nadas áreas ativas. Em que o operador da 

máquina está impedido de aceder a es-

tas áreas até que o movimento perigoso 

fique completamente parado. Por exem-

plo, na descida lenta das lâminas de uma 

serra ou na paragem de uma grande 

massa de um volante de uma máquina. 

Para garantir que todas as proteções 

permanecem fechadas enquanto exis-

tir uma condição perigosa, o fabricante 

Bernstein desenvolveu o novo interrup-

tor de segurança SLC (Safety Lock) que é, 

em muitos aspetos, um avanço otimiza-

do na funcionalidade do clássico inter-

ruptor de segurança: em que os com-

ponentes sujeitos a esforços mecânicos, 

como a cabeça rotativa, são de metal. 

Tornando o interruptor de segurança 

extremamente robusto e durável. E que 

por outro lado, tem um corpo de plástico 

leve e funcional. Em que além da função 

de desbloqueio manual no lado frontal 

do interruptor de segurança, que permi-

te uma abertura rápida da proteção de 

segurança por fora da área perigosa, o in-

terruptor de segurança SLC possui a fun-

ção de “saída de emergência” que permite 

a abertura imediata da proteção de se-

gurança dentro da área perigosa. O novo 

SLC da BERNSTEIN é ideal, onde quer 

que os interruptores de segurança com 

bloqueio sejam utilizados na proteção 

de uma máquina – por exemplo em má-

quinas de embalamento, de carpintaria, 

de fresagem, de processamento de ali-

mentos ou em máquinas de injeção, para 

citar apenas alguns exemplos. Para mais 

informações consulte a equipa comercial 

da Alpha Engenharia ou visite o website 

em www.alphaengenharia.pt/PR7. 

Robot AMR OTTO 100: solução de 
robótica móvel para movimentação 
de cargas mais leves
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O OTTO 100 é um AMR com uma robus-

tez industrial para movimentar caixas, 

contentores, carrinhos e outras cargas 

leves, de forma segura e autónoma. 

Simplifique a movimentação de cargas 

dentro da sua infraestrutura, libertando 

os colaboradores para tarefas com valor 

acrescentado. Os sistemas tradicionais de 

movimentação de materiais requerem 

investimentos elevados, alterações com-

plexas nas infraestruturas, o que os torna 

pouco flexíveis a mudanças de layout e 

com um grande impacto na área de im-

plantação no chão de fábrica.

Com o OTTO 100, os processos de 

movimentação de cargas ganha um 

novo propósito! A sua navegação inteli-

gente permite que este circule do ponto 

A para o ponto B, contornando qualquer 

obstáculo e agindo de forma segura, evi-

tando colisões. O conjunto de sensores 

e câmaras integradas no corpo do AMR 

garantem a autonomia e continuidade 

de processo necessários. Além da capa-

cidade de transporte e inteligência na 

navegação, o OTTO 100 tem um sistema 

elevatório integrado na sua base de car-

ga, com a mesma capacidade de carga 

na altura máxima de elevação (62 mm). 

O OTTO 100 pode ser combinado com 

vários tipos de carros de transporte que 

acrescentam valor e simplificam a mani-

pulação de materiais. 


