
SISTEMA DE MEDIÇÃO DIGITAL

SOLICITE SEU ORÇAMENTO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE 
SUA EMPRESA E SURPREENDA-SE COM NOSSAS MÁQUINAS.

APLICAÇÃO
Para o posicionamento manual rápido e preciso de facas, o Sistema de Medição Digital é 
confiável, preciso e proporciona benefícios imediatos se comparado aos tradicionais métodos de 
medição de largura de corte. A falta de precisão das medições de largura de corte feitas com trena 
geram perdas de material e também de tempo de produção.
Com o Sistema de Medição Digital, você pode reduzir o tempo de posicionamento entre as tiragens, 
e reduzir o número de bobinas rejeitadas devido ao posicionamento incorreto das larguras de corte.
O sistema de Medição Digital é uma ferramenta muito útil para o aumento da eficiência do corte.

PRECISÃO MELHORADA

Trocando-se a trena pela leitura digital, a precisão de posicionamento irá aumentar. A precisão 
normalmente é de ± 0.05 mm com as seguintes vantagens:

• Redução de bobinas rejeitadas

• Menos tempo de ajuste

• Aumento de vida da faca

FÁCIL DE INSTALAR
Instalar o Sistema de Medição Digital é simples e 
necessita somente de algumas ferramentas. O sistema 
é montado entre as laterais da máquina por meio de 
duas flanges fornecidas. Um leitor eletrônico pode ser 
montado no local de sua preferência. Necessita-se de 
ar filtrado com 80 psi (5.5 atm) e tensão de 110 Volts.

FÁCIL DE OPERAR

O cabeçote indexador consiste de três controles simples 
e necessita de somente uma mão para operação. O 
desempenho do sensor de localização não é afetado 
por pó. O display digital é fácil de ser lido, e as funções 
simples permitem que o operador possa ser treinado 
em poucos minutos.

(*) Suporte adicional de viga pode ser necessário para 
larguras superiores (*) a 3048mm

(**) A largura da folha pode estender-se para dentro 
de A e B em certas condições.
Consulte nossos serviços de engenharia

Financie sua máquina 
ou equipamento com o 
cartão BNDES em até 

48 meses!

PRONATEC
Rua Friedrich Von Voith, 426/432
02995-000 • Jaraguá • SP • SP

Tel.: (11) 3948-1881 
vendas@pronatec.com.br

WWW.PRONATEC.COM.BR
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