Sistemas de manipulação

Você precisa de sistemas completos.
Você quer reduzir a complexidade.
Nós somos seu parceiro com soluções confiáveis.

Sistemas de Manipulação da Festo: Versátil, Econômico, perfeitamente combinados.
Você está procurando uma parceria para projetos com manipuladores? A Festo lhe oferece um range diverso de Sistemas
de manipulação para múltiplas aplicações, de soluções padronizadas para aplicações comuns e mais simples até soluções
totalmente customizadas para atender requerimentos específicos da sua aplicação. Além disso, nossos Sistemas
“ready-to-install” e suporte lhe permite menos preocupações. Nós oferecemos suporte desde a fase de concepção do
projeto até a instalação e comissionamento. Isso permite que você concentre seu tempo em outras atividades e aumente
sua produtividade.
Dimensionamento com o Handling Guide Online: Eficiente, intuitivo e rápido.
Com essa ferramenta online, você será capaz de dimensionar e solicitar cotações de sistemas de manipulação em tempo
recorde. O HGO possui todo o know-how de nossos especialistas: tudo o que precisa fazer é inserir alguns dados de sua
aplicação. O Handling Guide Online dimensionará as soluções mais adequadas, incluindo o modelo CAD e a ficha com os
dados técnicos. Depois, você poderá selecionar a melhor opção e enviar uma solicitação de cotação para a Festo.
Experimente hoje essa nova ferramenta!

Mais informações:
www.festo.com/handling

Handling Guide Online:
www.festo.com/handling-guide

Visão geral dos Sistemas de Manipulação
Na Festo, a escolha é sua: Oferecemos uma amplo range de sistemas de manipulação para múltiplas aplicações e segmentos, desde
manipuladores com um único eixo até manipuladores de alta velocidade e dinâmica.

Padronizados

Pórtico com eixo único YXCS

Pórtico linear 2D YXCL

Pórtico planar 2D YXCF

Pórtico tridimensional 3D
YXCR

Manipuladores 3D Cantilever

Pórtico linear 2D EXCT

Pórtico planar 2D EXCH

Manipulador de cinemática
paralela EXPT

Para cargas em balanço

Em estruturas

Para cargas pesadas

Compactos

Variedade

Mini Pórtico de superfície
EXCM

A solução
perfeita

Alta dinâmica

Aplicações
específicas

Configure e faça o pedido com o Handling Guide Online
Sistemas de manipulação padrão
Sistemas de manipulação “Ready-to-install” da Festo fornecidos para você de forma rápida e segura para aplicações padrões: Totalmente
montados e testados, incluindo no pacote esteira porta-cabos, toda tecnologia de conectores, acessórios e sistemas de controle. Os
componentes do sistema combinam perfeitamente e garantem uma operação segura.

Benefícios para você:

Sistema de eixo único YXCS: para movimentos em
uma única dimensão
Esse sistema de eixo único com alta rigidez
mecânica é ideal para manipulação de cargas
elevadas em cursos longos e em uma dimensão.
Combinado com o motor e conjunto de
acionamento da Festo, você terá um sistema pronto
para ser operado.

• Totalmente montado e testado
• Esteira porta-cabos inclusa
• Interfaces padronizadas para facilitar a
integração com sistemas de pega/ou outro eixo

Pórtico linear YXCL: para movimentos verticais em 2D
A alta rigidez mecânica torna esse pórtico linear
preciso mesmo com cursos maiores de até 3000
mm na direção Y. Tubos e cabos podem ser
rotacionados sem problemas dentro da esteira
porta-cabos que dá ao sistema uma confiabilidade
maior durante a operação.

• Totalmente montado e testado
• Interfaces fácil de montar e combinar, mesmo
durante a manutenção

Pórtico de superfície YXCF: para movimentos
horizontais em 2D
Com sua alta rigidez mecânica, esse pórtico de
superfície pode ser utilizado em diversos
ambientes, mesmo com cargas elevadas. Ao
mesmo tempo, o YXCF é extremamente preciso,
mesmo com cursos longos.

• Disponível em diferentes tamanhos e variantes
• Interfaces padronizadas para facilitar a
integração com sistemas de pega/ou outro eixo

Pórtico tridimensional YXCR: para movimentos em
três dimensões (3D)
O pórtico de três dimensões é ideal para cursos
maiores de até 3000 mm no eixo X, mesmo com
cargas elevadas. Sua combinação com diversos
tipos de eixos permite que seja aplicado em
praticamente qualquer lugar, desde peças
pequenas na indústria eletrônica até peças mais
pesadas, na indústria automotiva.

• Componentes elétricos e pneumáticos podem ser
combinados entre os eixos
• Esteiras porta-cabos, sensores, motores e
conjunto de acionamento já inclusos

• Rápido. Pode ser configurado e pedido em
poucos minutos com o Handling Guide Online.
• Pronto para operação. Sistemas totalmente
montados e testados permitem redução de
custos e esforços adicionais relacionados a
logística, instalação e comissionamento.
• Múltiplas aplicações. Pode ser utilizado para
transportar massas leves ou pesadas.

• Durável e preciso. Design robusto e alta
rigidez mecânica.
• Flexível. Componentes elétricos e pneumáticos
podem ser combinados.

Configure e solicite um manipulador com o Handling Guide Online
Sistemas de Manipulação para necessidades especiais
Desde aplicações em espaços reduzidos até as que possuam uma alta dinâmica, oferecemos soluções de manipulação prontas que otimizam o
espaço de trabalho, além de serem rápidas e precisas.

Benefícios para você:

Pórtico Gantry EXCT: Aplicações do tipo “Pick &
Place” em altas velocidades
Este manipulador de alta velocidade com
funcionalidades robóticas possui uma excelente
resposta dinâmica e consegue fazer até 90 picks/
minuto, utilizando ao máximo a área de trabalho
disponível. Este manipulador do tipo YZ permite
uma maior flexibilidade com movimentos livres no
plano vertical mesmo em espaços mais reduzidos.

•
•
•
•

Pórtico Gantry de superfície EXCH: Máxima
resposta dinâmica em relação a área
O manipulador cartesiano EXCH com
funcionalidades robóticas possui uma excelente
resposta dinâmica conseguindo até 100 picks/min
e supera a área coberta por dois robôs do tipo
SCARA. A ampla área retangular do plano XY torna
o manipulador totalmente flexível para movimentos
livremente configuráveis. Ideal para células de
montagem e testes.

• Construção compacta
• Excelente resposta dinâmica devido ao centro de
massa menor
• Praticamente livre de vibrações
• Fácil integração dentro de outros sistemas
• Opcional: Painel de comando CMCA

Pórtico de cinemática paralela EXPT: para mínima
massa em movimento com alta resposta dinâmica
Com uma estrutura baseada no formato de
pirâmide, este manipulador para movimentos em
3D possui boa rigidez e precisão no
posicionamento mesmo operando em altas
velocidades. Também possui uma alta resposta
dinâmica chegando a realizar 150 picks/min.

• Estrutura fechada, com alta rigidez mecânica
• Motores e controladores não se movem durante
o percurso
• Esteira porta-cabos integrada
• Opcional: Painel de comando CMCA

Mini manipulador de superfície EXCM: alta
funcionalidade em espaços reduzidos
Este manipulador compacto está disponível em
dois tamanhos e em cursos de até 700 mm.

• Extremamente compacto para otimização
do espaço
• Para manipulação de peças menores

• Rápido. Selecione o tamanho desejado a partir do
catálogo e encomende imediatamente de forma
•
simples via Online Shop.
• Flexível. Flexibilidade total para mudanças de carga,
resposta dinâmica, área de trabalho e sistema
•
mecânico.
• Pronto para instalar. Sistemas totalmente
montados e testados permitem redução de

Design fino com eixo Z compacto
Princípio de cinemática paralela
Esteira porta-cabos integrada
Opcional: Painel de comando CMCA

custos e esforços adicionais relacionados a
logística, instalação e comissionamento.
Variedade. Disponíveis em diversos tamanhos e
áreas diferentes para otimizar a montagem e a
cobertura da área de trabalho.
Preciso. Precisão mesmo em altas acelerações e
cargas elevadas, assim como em aplicações
com ciclos muito rápidos e cursos longos.

O caminho mais rápido para seu sistema de manipulação
Handling Guide Online
O Handling Guide Online é uma ferramenta online para dimensionamento e seleção de sistemas de manipulação. Essa ferramenta única de
engenharia lhe ajudará a configurar e requisitar um manipulador perfeito para sua necessidade. Com o HGO você elimina o tempo de
engenharia gasto em um projeto e minimiza ao máximo o esforço necessário. Você dimensionará seu manipulador em tempo recorde.

Passo 1:
Escolha o tipo de manipulação da sua aplicação e
insira alguns dados de entrada. A ferramenta irá
sugerir os manipuladores mais adequados para sua
necessidade.

Três passos para seu sistema de
manipulação:
www.festo.com/handling-guide

Passo 2:
Selecione a opção mais adequada para seu projeto
a partir de uma lista de sugestões. O desenho em
CAD e a ficha com os dados técnicos é
disponibilizada instantaneamente para download.

Passo 3:
Você pode adicionar alguns itens opcionais e
configurar seu Sistema de Manipulação para que
fique de acordo com seus requisitos. A partir de um
clique, envie uma solicitação de cotação e a Festo
irá entrar em contato com você. Entregamos um
sistema completo, pronto para operação, incluindo
toda a documentação de forma rápida.

Se você possui requisitos especiais que não encontrou na ferramenta, simplesmente envie a solicitação
para a Festo e você receberá uma solução customizada.

Benefícios para você:

• Rápido. O manipulador certo com modelo CAD
em apenas 20 minutos
• Eficiente. O Handling Guide Online economiza
seu tempo de engenharia e reduz seu esforço ao
mínimo, você nem precisa ter conhecimento
técnico sobre os nossos produtos.

• Intuitivo. O Handling Guide Online possui uma
interface amigável e é muito fácil de navegar.
• Confiável. Acesso imediato aos dados técnicos
garantem a segurança da especificação.

Precisão no posicionamento: padrão ou customizado
Soluções para necessidades específicas e sistemas de controle

Desenvolvimento especial
Além dos sistemas de manipulação padrão, que são bem flexíveis, a
Festo desenvolve sistemas completamente individuais baseados em
necessidades específicas da sua aplicação ou segmento, como por
exemplo, manipuladores com outras formas geométricas, para tempo
de ciclos mais curtos, ou para integração em outras máquinas.
Os benefícios para você:
• Desempenho otimizado
• Soluções customizadas para aplicações especiais
• Dimensionamento, projeto e montagem rápida
• Opcional: Conjuntos de pega customizados

Sistema de comando CMCA
O CMCA é um pacote de controle
padronizado e decentralizado
para sistemas de manipulação
de alta dinâmica. Pode ser
integrado a um painel ou a uma
placa de montagem. Oferece
conexões adequadas para
sistemas de controle superior e
garante um fácil
comissionamento.

Sistema de comando customizados
A Festo oferece também pacotes
de controle que são
especialmente projetados para
que seu sistema de manipulação
seja integrado ao seu próprio
controlador de nível superior,
sendo possível a instalação
diretamente em painel ou em
placa de montagem.

Serviço de comissionamento para sistemas com eixos elétricos
Nossos serviços:
• Checagem de fiação, conexões, perfis de movimento e esteiras
porta-cabos.
• Configuração e parametrização dos eixos.
• Otimização de parâmetros de controle.
• Habilitação dos eixos em modo de teste.
• Back-up e documentação.
• Instruções para operação do equipamento.

Nós fazemos com que tudo ocorra perfeitamente com você. A Festo
oferece todo o suporte no hardware, software e serviços. O
comissionamento desempenhado por nossa equipe de especialistas
qualificados reduz seu gasto com processos, aumenta a
disponibilidade de seu pessoal e economiza tempo, com sistemas
altamente confiáveis com a melhor performance possível.

Os benefícios para você:
• Rápido. Economia no tempo de comissionamento para redução
máxima de custos.
• Confiável. Nossos especialistas garantem uma confiabilidade de
longo prazo para a operação do seu sistema.
• Otimizado. Seu Sistema com máxima performance graças a
otimização da configuração e parametrização de acordo com
seu projeto.

Um pacote com tudo incluso fornecido pela Festo

Sistema de manipulação

Sistema de visão

Nossos manipuladores possuem
esteiras porta-cabos integrada e
estão disponíveis em diversos
tamanhos e cursos.

Sistema de visão inteligente e
compacto para otimização da
qualidade de inspeção e funções
de rastreio de peças em esteira.

Estruturas

Controladores

Front units

Serviços

Estruturas de alumínio ou aço,
especialmente projetadas para
cada sistema de manipulação.

Para sistema de controle
centralizado ou descentralizado a
partir de uma painel de comando.

Precisão e segurança no
momento da pega, com garras,
ventosas ou sistemas rotativos.

Oferecemos suporte durante todo o
projeto. Desde o comissionamento
e parametrização até treinamentos
pós-vendas.

Máxima produtividade é uma questão de ambição.
Você concorda com essa ideia? Nós ficaremos gratos em ajudar a sua empresa a alcançar este
objetivo por meio de nossos quatro pilares: • Segurança • Eficiência • Simplicidade • Competência
Somos os engenheiros da produtividade.
Descubra novas dimensões para sua empresa:

www.festo.com/whyfesto
www.festo.com.br
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Você recebe os componentes testados e coordenados, além dos serviços pós-venda da mais alta qualidade para garantir
sua máxima produtividade.

