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A Endress+Hauser valoriza muito a Inves-

tigação e Desenvolvimento. Em 2021, o 

Grupo investiu mais de 210 milhões de 

euros em I&D, o que equivale a 7,4% das 

vendas. “Isso garante que nosso pipeline 

continue sendo preenchido com novos pro-

dutos. Vamos introduzir mais de 30 novos 

produtos no mercado este ano”, diz An-

dreas Mayr.

“O Encontro de Inovadores deste ano 

foi projetado para oferecer uma plataforma 

para aproveitar o potencial dos encontros 

pessoais”, explicou Christine Koslowski, 

Diretora de Direitos de Propriedade In-

telectual da Endress+Hauser. “Expandi-

mos o programa para 2 dias e reunimos 

os nossos inovadores de várias empresas 

Endress+Hauser para trabalhar em novas 

ideias. Três desses conceitos receberam um 

orçamento financeiro e de tempo para os 

desenvolver ainda mais.” A tarde do 2.º 

dia foi reservada para uma cerimónia de 

celebração e outras entregas de prémios. 

O Encontro de Inovadores homenageia 

os funcionários da Endress+Hauser por 

inovações economicamente significati-

vas e especialmente criativas. Também 

são entregues prémios para melhorias 

de processos ou reutilização de soluções 

existentes. Foram reconhecidos mais de 

100 funcionários.

EPL comemora 10 anos de parceria 
com a Universal Robots

EPL – Mecatrónica & Robótica

Tel.: +351 210 997 456 

info@epl-si.com · www.epl-si.com

A EPL comemora 10 anos de parceria 

como distribuidor preferencial da Univer-

sal Robots.

Ao longo de uma década, a EPL 

abriu o mercado nacional à robótica 

colaborativa, tendo sido muitos os desa-

fios encontrados pelo caminho. Foi em 

2012 que a EPL mostrou, pela primeira 

vez, o produto da empresa que criou 

todo um novo mercado: a Universal Ro-

bots, com o seu UR5. Dois anos volvidos, 

em 2014, o UR5 conquistou o Prémio de 

Inovação Internacional, Nicola Tesla, no 

Concurso de Inovação promovido pela 

EXPONOR em parceria com a revista Ro-

bótica. Este prémio, atribuído na altura 

pelo Professor Catedrático da Universi-

dade de Coimbra, Joaquim Norberto Pi-

res, foi um momento importante para a 

equipa da EPL, tendo sido mais um sinal 

de reconhecimento que a aposta na ro-

bótica colaborativa tenha sido mais um 

passo à frente.

Dois anos mais tarde, em 2016, o 

mundo colaborativo era inquestionável 

e as empresas clientes, que de início po-

deriam questionar, consideravam agora, 

sem equívoco, que os robots colabora-

tivos ganhavam o seu espaço. São 10 

anos de crescimento, muitos desafios 

e clientes inovadores que apostaram e 

se juntaram ao mercado colaborativo 

contribuindo para um forte impulso da 

Indústria 4.0.

Robot colaborativo com a maior 
capacidade de carga do mercado

Europneumaq – Soluções Industriais, Lda.

Tel.: +351 220 126 740 

info@europneumaq.pt · www.europneumaq.com

A Doosan Robotics disponibiliza na sua 

gama a séries H, ideal para tarefas que 

exijam mais capacidade de carga e al-

cance. O modelo H2515 apresenta uma 

capacidade de carga de 25 kg, com um 

alcance de 1500 mm, enquanto o H2017, 

20 kg e 1700 mm. De realçar a repetibili-

dade de ±0,1 mm. Ideais para aplicações 

colaborativas mais exigentes a nível de 

carga e alcance.

Toda a gama da Doosan Robotics 

proporciona uma elevada segurança 

com a melhor sensibilidade à colisão 

da indústria, sustentada em sensores e 

mecanismos de contrapeso. Os robots 

da Doosan são certificados com o maior 

nível de segurança da ISO 10218, isto 

é, PL e, Cat 4. O reduzido peso amplia a 

flexibilidade, sendo facilmente instala-

do em AGV/AMR ou ainda em colunas 

elevatórias e eixos adicionais de deslo-

cação horizontal. À semelhança da série 

M, estes robots permitem movimentos 

com um excelente controlo de força e 

compliance suportado por sensores de 

binário em todos os eixos. Aplicável aos 

mais diversos ambientes e aplicações, 

dos quais destacam-se a paletização e a 

manipulação de objetos pesados. 

Com a gama de robots colaborativos 

mais ampla do mercado, a Doosan Robo-

tics é muito dinâmica e focada em en-

contrar a melhor e mais segura solução 

para cada aplicação.

Di-Soric: inspeção da qualidade 
em automação

Alpha Engenharia 

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

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

A garantia de qualidade é uma etapa 

crucial do processo para todos os siste-

mas de produção modernos. A eficácia 

e o baixo desperdício, na verificação 

dos requisitos de qualidade, são muito 

importantes. Os sistemas de inspeção 

de qualidade são usados em diferentes 

tipos de aplicações, como no fabrico de 

peças individuais, na montagem de com-

ponentes, assim como na inspeção de 

produtos acabados antes da embalagem 

(fim de linha).

Os processos de verificação da pre-

sença de componentes, da verificação 

da correta posição de montagem ou 

mesmo na verificação se as peças estão 

ou não danificadas, são realizados com 

elevada precisão e eficácia. O fabricante 

di-soric tem uma gama ampla de senso-

res, de diferentes tecnologias, com cara-

terísticas inovadoras.

Para mais informações consulte a 

equipa comercial da Alpha Engenharia 

ou visite o website em www.alphaenge-

nharia.pt/PR60.

ANI distingue ESI com selo ID

ESI – Engenharia, Soluções e Inovação, Lda.

Tel.: +351 252 318 499

geral@grupo-esi.com · www.grupo-esi.com

A ANI (Agência Nacional de Inovação) 

atribuiu à ESI o reconhecimento de 
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e adaptação ao produto que vai ser 

manipulado. 

Os grippers RG2 e RG6 são compatí-

veis com as principais marcas de robots 

do mercado, das quais fazem parte a 

Hyundai Robotics e a Denso Robotics, 

marcas representadas pela Bresimar 

Automação.

Novo robot Kawasaki Robotics 
de alta velocidade e desempenho

Europneumaq – Soluções Industriais, Lda. 

Tel.: +351 220 126 740 

info@europneumaq.pt · www.europneumaq.com

Os robots da série R são uma referên-

cia na indústria no que toca a robots de 

pequeno e médio porte. O design com-

pacto, juntamente com a velocidade, 

alcance e faixa de trabalho líderes do 

setor, tornam os robots da série R ideais 

para uma ampla gama de aplicações em 

diversos setores.

A Kawasaki aumenta este ano a sua 

oferta de robots, com o novo modelo 

RS025N, robot de 6 eixos, com uma ca-

pacidade de carga de 25 kg, alcance de 

1885 mm. Destaca-se ainda o amplo en-

velope de trabalho com alcance mínimo 

331,1 mm e reduzida ocupação de espa-

ço. A velocidade é outra das suas gran-

des caraterísticas, com valores máximos 

de JT1: 215º/s; JT2: 215º/s; JT3: 270º/s; JT4: 

420º/s; JT5: 420º/s; JT6: 780º/s. Encontra-

mos assim uma redução do tempo de 

ciclo das tarefas na ordem do 6,9% (com-

parando com o RS020N). Esta melhoria 

de prestações é garantida com tecnolo-

gia de controlo de vibração, baseado na 

previsão da rotação das engrenagens e 

deflexão do braço. A proteção IP67 em 

todo o corpo proporciona um elevado 

isolamento e resistência ao pó e à água. 

Os novos modelos da série R são 

equipados com controladores F, os mais 

recentes da Kawasaki. Caraterizam-se 

pela sua reduzida dimensão e melhoria 

significativa de performance e escalabili-

dade. O RS025N apresenta ótimos resul-

tados em aplicações de montagem ou 

manipulação nos mais variados tipos de 

indústria.  

BERNSTEIN: estações de trabalho 
ergonómicas, ajustáveis em altura

Alpha Engenharia 

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

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt
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A saúde dos trabalhadores, como o cum-

primento da legislação de saúde e segu-

rança ocupacional, são fatores de decisão 

cada vez mais importantes.

Com a versão ergo.flex, ajustável em 

altura e com uma passagem interior de 

cabos, o fabricante BERNSTEIN vem sim-

plificar a monitorização e o controlo de 

máquinas ou sistemas. Em apenas alguns 

passos e sem ajustes complexos, a altura 

de visualização da estação de trabalho 

pode ser ajustada e adaptar-se aos requi-

sitos ergonómicos de cada operador.

Com uma mola pneumática que au-

xilia o ajuste em altura do quadro de con-

trolo (HMI – Human Machine Interface) 

e evita que exista um ajuste descontro-

lado do quadro de controlo após soltar 

a alavanca de fixação. Tudo isto significa 

mais conforto e acima de tudo mais se-

gurança. Para mais informações consulte 

a equipa comercial da Alpha Engenharia 

ou visite o website em www.alphaenge-

nharia.pt/PR37.

WEG reforça parceria 
com a Stellantis na Argentina

WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 

Tel.: +351 229 477 700 · Fax: +351 299 477 792

info-pt@weg.net · www.weg.net/pt

A WEG - fornecedora oficial de estações 

de carregamento para veículos elétricos 

das marcas Peugeot, Fiat, Citroën e Jeep 

no Brasil - ampliou a sua parceria com a 

Stellantis, para o fornecimento dos equi-

pamentos para as unidades do Grupo na 

Argentina.

O acordo entre a WEG Argentina e a 

Peugeot foi firmado para o lançamento 

do novo 3008 Híbrido Plug-in e prevê 

a instalação dos modelos WEMOB PA-

RKING nos diversos Concessionários da 

Peugeot no país, além do fornecimento 

de um modelo WEMOB WALL, para cada 

veículo elétrico vendido.

Ambos os modelos de estação de 

carregamento da WEG apresentam um 

design moderno, compacto e fácil de 

instalar, sendo o modelo WALL desen-

volvido para uso interno ou externo, 

com todas as proteções para instalação 

em garagem ou estacionamento resi-

denciais, possibilitando ao veículo uma 

potência de 7,4 kW. O modelo PARKING, 

com 22 kW de potência, foi desenvolvi-

do especialmente para uma utilização 

partilhada em estacionamentos públicos 

e privados, proporcionando um carrega-

mento até 3 vezes mais rápido. A WEG 

continua focada no desenvolvimento 

constante de tecnologia para atender 

este mercado, que cresce cada vez mais 

em todo o mundo.

Evitar avarias precoces 
dos rolamentos é possível

Grupo TECLENAJUNCOR

Tel.: +351 244 860 980

marketing@juncor.pt · www.teclenajuncor.pt

Mais de 60% das falhas prematuras de ro-

lamentos são evitáveis. A simatec forne-

ce soluções exclusivas para montagem e 

desmontagem cuidadosa e lubrificação 

automática. Os estudos demonstram 

que 36% das avarias de rolamentos se 

devem a lubrificação insuficiente, 34% 

a fadiga, 14% a impurezas do exterior e 

16% a má montagem. De facto, a falta de 

ferramentas e conhecimento adequados 

faz com que novos rolamentos sejam 

submetidos a tensões excessivas e a da-

nos na sua superfície. Com isso, as falhas 

prematuras em rolamentos tornam-se 

inevitáveis. Para evitar isso, devem ser 


