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Programa de fabricação standard

1. MÁQUINAS DE MONTAGEM DE TAMPAS
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Máquinas de montagem de tampas roscadas CVR
Máquinas de montagem de tampas por pressão CVP
Máquinas de corte e inserção de selos ou discos em tampa a partir de bobina TVJ
Máquinas de inserção de selos ou discos pre-cortados em tampa CVJ
Máquinas fechadora de tampas flip-top CVB
Máquinas de dobrar os anéis de segurança em tampas CVA
Projetos especiais à medida

2. ALIMENTADORES DE TAMPAS
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Alimentador de tampas AR
Alimentador de tampas AS
Alimentador de tampas AP
Alimentador de tampas AC
Alimentador de bombas e difusores AP
Alimentador de tampas gravimétrico PE
Alimentador de tampas gravimétrico PEZ
Elevador ou pre-alimentador de peças standard EL
Elevador ou pre-alimentador de peças com tolva dosificadora motorizada ELH

3. VERIFICAÇÃO DE TAMPAS
3.1 Verificação de tampas por visão artificial
3.2 Verificação de tampas por medição de altura
4. SISTEMAS DE TRANSPORTE
4.1 Esteiras transportadoras
4.2 Esteiras de refrigeração
4.3 Esteiras de extração de injectora
5. CABEÇÃES DE ROSCAGEM DE TAMPAS
5.1 Cabeçaes de roscagem com pinça fixa estriada LPS /LPH
5.2 Cabeçaes de roscagem com pinça exterior pneumática CE
5.3 Cones e pinças de roscagem

PROYECMA, S.A.
Barcelona (Spain)
www.proyecma.com
Portugal e Brasil
Portugal +351 969 654 002
Brasil +55 11 3230 7033
pedro.franco@proyecma.com

montagem de tampas roscadas
Série CVR
Máquina de montagem de tampas com rosca de 2, 3 ou mais componentes
o Configuração de cada máquina de acordo com as necessidades do projecto: máquina
rotativa de alta produtividade de tampas sem orientação entre os componentes ou
intermitentes (indexada) com peças orientadas ou menores produções
o CVS: máquina rotativa de montagem com servomotores em cada cabeça de roscagem
para alta produção. Pode montar tampas, recipientes ou peças que exigem orientação
especial entre os seus componentes antes do montagem e por causa da sua alta
velocidade não é possível orientar nos alimentadores
o Configurações para cada aplicação: 1, 2 ou mais torres de montagem
o Disposição em planta standard ou personalizada segundo especificações
o Cabeçais de roscagem por histerese: aperto constante sem saltos
o Aperto ajustável até 4 Nm
o Velocidade de giro dos cabeçais de roscagem independente e ajustável
o Montagem estável, fiável e sem causar a deformação das peças
o Flexibilidade: mudanças de formato rápidos e sem necessitar de ajustes
o Função de esvaziar da máquina automática ou semi-automática
o Múltiplas tecnologias de verificação da produção: medição de altura, visão artificial,
detecção de micro poros, controle de estanqueidade, etc.
o Expulsão das peças defeituosas
o Manutenção simples e reduzida
o HMI táctil com estatísticas e históricos de produção detalhados em tempo real por lote,
por caixa, por cabeçal de roscagem ou por módulo de detecção
o Comunicação via Ethernet ou remota
o Apta para trabalhar em sala branca ou com normativa GMP
o De acordo com as normativas CE

Exemplo CVR-123 para 2 peças

MODELO PEÇAS/HORA*
CVR-04

≤ 8.000

CVR-08

≤ 16.000

CVR-12

≤ 24.000

CVR-16

≤ 32.000

CVR-24

≤ 40.000
*Valores orientativos

Exemplo CVR-045 para a montagem de kit de porta lentes
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montagem de tampas por pressão
Série CVP
Máquina de montagem de tampas por pressão de 2, 3 ou mais componentes
o Configuração de cada máquina de acordo com as necessidades do projecto: máquina
rotativa de alta produtividade de tampas sem orientação entre os componentes ou
intermitentes (indexada) com peças orientadas ou menores produções
o Configurações para cada aplicação: 1, 2 ou mais torres de montagem
o Disposição em planta standard ou personalizada segundo especificações
o Colunas de montagem sem giro
o Ajuste da pressão vertical de montagem, simples e precisa
o Montagem estável, fiável e sem deformações das peças
o Flexibilidade: troca de formato rápidos e sem ajustes
o Função de esvaziar quer na máquina automática ou semi-automática
o Múltiplas tecnologias de verificação da produção: medição de altura, visão artificial,
detecção de micro poros, controle de estanqueidade, etc.
o Expulsão das peças defeituosas
o Manutenção simples e reduzida
o HMI táctil com estatísticas e históricos de produção detalhados em tempo real por
lote, caixa, por cabeçal roscagem ou por módulo de detecção
o Comunicação via Ethernet ou remota
o Apta para trabalhar em sala branca ou com normativa GMP
o De acordo com as normativas CE

Exemplo CVP-241 para 2 peças

MODELO

PEÇAS/HORA*

CVP-08

≤ 15.000

CVP-12

≤ 22.000

CVP-16

≤ 30.000

CVP-24

≤ 45.000

CVP-36

≤ 60.000
*Valores orientativos

Exemplo CVP-241 para a montagem de tampa de azeite
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inserção de selos a partir de bobina
Série TVJ
Máquina de corte e inserção de selo (liner) ou disco em tampa a partir de bobina
o Corte do selo a partir de bobina ou rolo
o Configurações para cada aplicación: 1, 2, 3 o mais punções de corte da
acordo a capacidade requerida.
o TVJ: Máquina robusta e precisa gracas à transmissão mecânica para
cargas altas de trabalho: grande velocidade, precisão e estabilidade

MODELO PIEZAS/HORA*

o TNJ: versão mais económica para a pequena produção

TNJ-1

≤ 3.000

o Matriz e punções fabricados com aço de ferramentaria

TNJ-2

≤ 6.000

o Disposição em planta standard ou personalizada

TVJ-1

≤ 10.000

o Bobinador de uma bobina, motorizada ou de dupla bobina para maior
autonomia

TVJ-2

≤ 20.000

o Rebobinador motorizado para recolher a banda cortada como opção

TVJ-3

≤ 30.000

o Tipos de tampa: redondas, quadradas, cónicas, com dobradiça, etc.

TVJ-4

≤ 40.000

o Geometria do selo: redondo, disco ou com 1, 2 ou mais aletas

*Valores orientativos

o Materiais do selo: cartão, PE, foam, polexam, aluminio, Lift 'n' Peel™, etc.
o Aplicação de adesivo ou cola como opção
o Detenção de união de banda, controle de avanço de banda,
o Flexibilidade: mudança de formato rápido e sem ajustes
o Função de esvaziar na máquina automática ou semi-automática
o Verificação do selo inserido: unicamente presença, medição de altura,
integridade mediante visão artificial, detecção do adesivo aplicado, etc.
o Expulsão das peças defeituosas
o Manutenção simples e reduzida
o HMI táctil com estatísticas e históricos de produção detalhados em tempo
real por lote, por caixa, ou por módulo de detenção
o Comunicação via Ethernet ou remota
o De acordo com as normativas CE

Exemplo TVJ-121

Exemplo de colocadora de selos TVJ-062
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inserção de selos pre-cortados
Série CVJ
Máquina de inserção de selos (liner) ou discos pre-cortados em tampas
o Inserção do selo pre-cortado a partir de cartucho ou a granel
o Configurações para cada aplicação: máquina rotativa para a alta produção o
intermitente (indexada) para tampas com uma lamina de alumínio muito delicada o
lineares para a pequena produção
o CVJ: Máquina robusta e precisa graças à transmissão mecânica para cargas altas
de trabalho: grande velocidade, precisão e estabilidade

MODELO

PEÇAS/HORA*

CLJ

≤ 2.000

o Disposição em plano standard ou personalizada

CVJ-08

≤ 10.000

o Tipos de tampa: redondas, quadradas, cónicas, com dobradiça, etc.

CVJ-12

≤ 15.000

o Espessura mínima do selo: 1 mm aproximadamente.

CVJ-16

o CLJ: versão mais econômica para a pequena produção

o Colocação do selo com uma ou a duos caras

≤ 20.000
*Valores orientativos

o Materiais do selo: cartão, PE, foam, polexam, etc.
o Aplicação de hotmelt ou outro adesivo como opção
o Detenção de nível de selos nos acumuladores.
o Flexibilidade: mudança de formato rápidos e sem ajustes
o Função de vazio na máquina automática ou semi-automática
o Verificação do selo inserido: unicamente presencial, mediçãon de altura, integridade
mediante visão artificial, detenção do adesivo aplicado, etc.
o Expulsão das peças defeituosas
o Manutenção simples e reduzido
o HMI táctil com estatísticas e históricos de produção detalhados em tempo real por
lote, caixa, por cabeçal roscagem ou por módulo de detenção
o Comunicação via Ethernet ou remota
o De acordo com as normativas CE

Exemplo CVJ-082

Exemplo de colocadora de selos rotativa CVJ-122
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fechadora de tampas flip-top
Série CVB
Máquina rotativa fechodora de tampas flip-top
o Configuração de cada máquina de acordo com as necessidades da tampa à
fechar: máquina rotativa de alta produtividade para tampas standard ou
intermitentes (indexada) para tampas com formas ou desenhos especiais e em
linha para menores produções
o Configurações segundo o tipo de tampa a fechar
o Disposição em desenho standard ou personalizado segundo as especificações
o Linha completa desde a injectora até à caixa de embalagem
o Colunas de fecho sem giro com ajuste da pressão simples e precisa
o Sujeição firme da tampa pelo interior durante o fecho
o Processo de fecho estável, fiável e sem deformações das peças
o Flexibilidade: troca rápida de formato em tampas similares sem a necessidade
de ajustes
o Função de vazio quer na máquina automática ou semi-automática
o Múltiplas tecnologias para a verificação da produção: medição de altura da
peça fechada por visão artificial, por detecção de micro poros, por controle de
estanqueidade, etc.
o Expulsão das peças defeituosas
o Manutenção simples e reduzida
o HMI táctil com estatísticas e históricos de produções detalhadas em tempo real
por lote, caixa, por cabeçal roscagem ou por módulo de detecção
o Comunicações via Ethernet ou remota
o Apta para trabalhar em sala branca ou com a normativa GMP
o De acordo com as normativas CE

MODELO PEÇAS/HORA*
CVB-08

≤ 10.000

CVB-12

≤ 15.000

CVB-16

≤ 20.000

Exemplo CVB-161

Ejemplo CVR-241 para 2 piezas

*Valores orientativos

Exemplo CVB-121 para fecho da tampa do champô
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dobragem de anéis de segurança
Série CVA
Máquina rotativa para dobrar e inverter os anéis de segurança das tampas
o Configuração de cada máquina de acordo com as necessidades da tampa e
anéis de segurança a inverter: máquina rotativa de alta produtividade ou
intermitentes (indexada) para menores produções
o Configurações segundo o tipo de tampa a conformar
o Disposição em plano standard ou personalizado segundo especificações
o Linha completa desde a injectora até a caixa de armazenagem.
o Colunas de dobragem com ajuste da pressão simples e precisa
o Processo de dobragem estável, fiável e sem deformações das peças
o Flexibilidade: troca rápida de formato sem necessitar de ajustes
o Função de vazio da máquina automática ou semi-automática
o Múltiplas tecnologias de verificação da produção: medição da altura da tampa
com as abas dobradas, visão artificial para a verificação da tampa, detecção de
micro poros, controle de estanqueidade, etc.
o Expulsão das peças defeituosas
o Manutenção simples e reduzido
o HMI táctil com estatísticas e históricos de produção detalhados em tempo real
por lote, por caixa, por cabeçal roscagem ou por módulo de detenção
o Comunicação vía Ethernet ou remota
o Apta para trabalhar em sala branca ou com a normativa GMP
o De acorde com as normativas CE

MODELO

PEÇAS/HORA*

CVA-04

≤ 10.000

CVA-12

≤ 40.000

CVP-24

≤ 70.000
*Valores orientativos
Exemplo CVA-241

Exemplo de plegadora CVA-041
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projetos especiais à medida
Desenho e fabricação de máquinas para montagem de peças ou outras aplicações à
medida
Na Proyecma, para além de máquinas e periféricos para tampas de plástico, realizamos
projetos à medida para outros sectores e aplicações. Sistemas de manipulação de peças,
adaptações de maquinas existentes ou novas equipamentos à medida para montagem de
varias peças ou outras operações.
Dispomos de diferentes tipos de máquinas: mecânicas para conseguir grande robustez e
precisão, pneumáticas para equipamentos mais económicos ou accionadas com
servomotores quando se necessita flexibilidade e sobretudo velocidade.

AC-101 sistema para o transporte de tampas com acumulador
rotativo e canal de elevaçao à 100,000 pph

CIP-121 CIP-121 máquina indexada para a montagem
de gotejador con tubo à 3,000 pph

CIP-166 máquina indexada para a montagem de um isqueiro à 16,000 pph

CIP-081 máquina intermitente para a montagem de uma tampa de
vinagre com componentes orientados à 10,000 pph
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alimentadores de tampas
Serie AR
Alimentador rotativo de orientação e dosificador de tampas de diâmetro
maior que da altura
o Produção muito elevada: até 60.000 tampas por hora
o Selecção mecânica: sem desajustes nem regulações
o Garante 100% de tampas bem orientados
o Em aço inoxidável, PE e duraluminio anodizado
o Entrega das tampas boca-acima com boca de saída recta ou bocaabaixo com curva de saída com volta de 180º
o Mudança de formato rápido e sem ajustes
o Consumo de ar comprimido muito reduzido, chegando a ser nulo
em algumas aplicações
o Sem manutenção nem desgastes
o Elevada robustez e eficiência com um tamanho muito compacto
o Potencia 0.18kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz
o Saída em sentido dos ponteiros de um relógio ou para o sentido
contrario dos ponteiros do relógio
o Tamanhos standard ou desenho personalizado se for necessário
o De acordo com a normativa Atex como opção
o De acordo com a normativas CE

MODELO

peças/HORA*

A

B

C

D

E

F

G

I

AR-005

≤ 15.000

490

470

240

135

647

517

81

26

AR-015

≤ 30.000

665

678

315

132

900

700

81

52

AR-025

≤ 50.000

800

800

415

200

935

775

55

73

* A cadencia de alimentação dependerá do tipo de peça e sua aplicação. Dimenções orientativas em mm.

ACESORIOS DISPONIVEIS
o Pé regulável mediante placas ou eixo
o Variador de velocidade mecânico
o Redutor com limitador de par
o Controle de nível das tampas dentro da tolva
o Quadro eléctrico de gestão
o Detector de bloqueio do prato por entupimento
o Luz de sinalização de estado
o Insonorização externa
o Execuções especiais fora de catálogo
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alimentadores de tampas
Serie AS
Alimentador rotativo para orientar e dosificar tampas ou outras peças cilíndricas com
um perfil exterior de dois ou mais diâmetros diferentes
o Produção muito elevada: até 80.000 tampas por hora
o Selecção mecânica: sem desajustes nem regulação
o Garante 100% de tampas bem orientados
o Em aço inoxidável, PC e aluminio anodizado
o Canal de saída recto ou com curva de 180º
o Mudança de formato rápido e sem ajustes
o Requer ar comprimido
o Sem manutenção nem desgastes
o Elevada robustez e eficiência com um tamanho muito compacto
o Potencia 0.18kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz
o Saída em sentido dos ponteiros de um relógio ou para o sentido
contrario dos ponteiros do relógio
o Tamanhos standard e desenho personalizado se for necessário
o De acordo com a normativa Atex como opção
o De acordo com as normativas CE

MODELO

peças/HORA*

A

B

C

D

E*

F*

G*

I*

AS-010

≤ 25.000

550

600

275

140

603

456

129

251

AS-020

≤ 50.000

700

760

350

174

772

626

162

425

AS-030

≤ 80.000

805

855

402.5

220

877

648

138

502

* A cadencia de alimentação dependerá em cada caso do tipo de peça e aplicação. Dimenções orientativas em mm.

ACESORIOS DISPONIVEIS
o Pé regulável mediante placas ou eixo
o Variador de velocidade mecânico
o Redutor com limitador de par
o Controle de nível das tampas dentro da tolva
o Quadro eléctrico de gestão
o Detector de bloqueio do prato por entupimento
o Luz de sinalização de estado
o Insonorização externa
o Execuções especiais fora de catálogo
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alimentadores de tampas
Serie AP
Alimentador rotativo com prato alveolar para orientar e dosificar tampas ou
outras peças com geometrías muito diversas ou irregulares
o Produção muito elevada: até 30.000 tampas por hora
o Alta flexibilidade: mudança de formato rápido, simples e sem regulação
e sem ajustes
o Garante um 100% de tampas bem orientados
o em aço inoxidável e PE
o Entrega das tampas boca-acima com canal de saída recta ou bocaabaixo com curva de saída recto ou com curva de 180º
o Requer ar comprimido
o Circuitos de selecção independentes para cada formato
o Sem manutenção nem desgastes
o Elevada robustez e eficiência com um tamanho muito compacto
o Potencia 0.18kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz
o Saída em sentido dos ponteiros de um relógio ou para o sentido
contrario dos ponteiros do relógio
o Tamanhos standard e desenho personalizado se for necessário
o De acordo com a normativa Atex como opção
o De acordo com as normativas CE

MODELO

peças/HORA*

A

B

C

D

E*

F*

G*

I*

AP-006

≤ 12.000

648.5

600

302.5

284

711

774

116

65

AP-008

≤ 20.000

848.5

800

402.5

384

859

808

116

65

AP-010

≤ 25.000

1048.5

1000

502.5

484

1047

861

165

164

AP-130

≤ 30.000

1348.5

1300

652.5

634

1330

912

165

164

* A cadencia de alimentação dependerá em cada caso do tipo de peça e aplicação. Dimenções orientativas em mm.

ACESORIOS DISPONIVEIS
o Pé regulável mediante placas ou eixo
o Variador de velocidade mecânico
o Redutor com limitador de par
o Controle de nível das tampas dentro da tolva
o Quadro eléctrico de gestão
o Detector de bloqueio do prato por entupimento
o Luz de sinalização de estado
o Insonorização externa
o Execuções especiais fora de catálogo
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alimentadores de tampas
Serie AC
Alimentador centrífugo para orientar e dosificar tampas de diâmetro
maior que da altura
o Produção muito elevada: até 80.000 tampas por hora
o Alta flexibilidade: mudança de formato rápido, simples e sem regulação e
sem ajustes
o Garante 100% de tampas bem orientados
o Em aço inoxidável e PE
o Entrega das tampas boca-acima
o Requer ar comprimido
o Circuitos de selecção independentes para cada formato
o Sem manutenção nem desgastes
o Elevada robustez e eficiência com um tamanho muito compacto
o Potencia 0.18kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz
o Saída em sentido dos ponteiros de um relógio ou para o sentido contrario
dos ponteiros do relógio
o Tamanhos standard e desenho personalizado se for necessário
o De acordo com a normativa Atex como opção
o De acordo com a normativas CE

MODELO

Peças /HORA*

A

B

C

D

E

AC-080

≤ 60.000

930

805

800

375

250

AC-100

≤ 80.000

1030

1005

1000

475

350

* A cadencia de alimentação dependerá em cada caso do tipo de peça. Dimenções orientativas em mm.

ACESORIOS DISPONIVEIS
o Pé regulável mediante placas ou eixo
o Variador de velocidade mecânico
o Redutor com limitador de par
o Controle de nível das tampas dentro da tolva
o Quadro eléctrico de gestão
o Detector de bloqueio do prato por entupimento
o Luz de sinalização de estado
o Insonorização externa
o Execuções especiais fora de catálogo
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alimentadores de bombas e difusores
Serie AP
Alimentador rotativo com prato alveolar para da orientação e
dosificador de bombas e difusores
o Produção muito elevada: até 20.000 peças por hora
o Alta flexibilidade: mudança de formato rápido, simples e sem regulação
e sem ajustes
o Garante 100% de tampas bem orientados
o Em aço inoxidável e PE
o Entrega das cânulas para cima com canal de saída em linha recta ou
boca para baixo com curva de 180º
o Requer ar comprimido
o Circuitos de selecção independentes para cada formato
o Sem manutenção nem desgastes
o Elevada robustez e eficiência com um tamanho muito compacto
o Potencia 0.18kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz
o Saída em sentido dos ponteiros de um relógio ou para o sentido
contrario dos ponteiros do relógio
o Tamanhos standard e desenho personalizado se for necessário
o De acordo com a normativa Atex como opção
o De acordo com a normativas CE

MODELO

peças/HORA*

A

B

C

D

E*

F*

G*

I*

AP-008

≤ 5.000

848.5

800

402.5

384

850

900

146

90

AP-010

≤ 10.000

1048.5

1000

502.5

484

1020

950

186

132

AP-130

≤ 20.000

1348.5

1300

652.5

634

1280

1025

186

132

* A cadencia de alimentação dependerá em cada caso do tipo de peça e aplicação. Dimenções orientativas em mm.

ACESORIOS DISPONIVEIS

o Pé regulável mediante placas ou fuso
o Variador de velocidade mecânico
o Redutor com limitador de par
o Controle de nível de tampas dentro da tolva
o Quadro eléctrico de gestão
o Detector de bloqueio do prato por entupimento
o Luz de sinalização de estado
o Insonorização externa
o Execuções especiais fora de catálogo

PROYECMA, S.A.
Barcelona (Spain)
www.proyecma.com
Portugal e Brasil
Portugal +351 969 654 002
Brasil +55 11 3230 7033
pedro.franco@proyecma.com

alimentadores de tampas gravimétricos
Serie PE
Alimentador gravimétrico para orientar e dosificar tampas com diâmetro maior que a
altura com tolva de acumulação e altura de saída de tampas elevada
o Produção muito elevada: até 120.000 tampas por hora
o O modelo PE dispõe de uma altura de saída elevada que permite estar longe da máquina
que alimenta as peças sem perder inclinação no canal de transporte e portanto vai
consumir menos energia no transporte
o Selecção das peças mediante descriminação do centro de gravidade da peça: garante
100% de tampas bem orientadas
o Manipulação delicada das tampas sem choques entre peças, deformações, roturas do selo
vedante, manchas, etc.
o Excelente autonomia graças a uma tolva de armazenagem de 400 litros no modelo
standard. Estão disponíveis capacidades superiores
o Em aço inoxidável, PE e PC
o Mudança de formato rápido e sem ajustes
o Requer ar comprimido ou turbina eléctrica de pressão
o Sem manutenção nem desgastes
o Elevada robustez e eficiência com um tamanho muito compacto
o Potencia 0.18kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz
o Saída para o lado direito ou esquerdo
o Tamanhos standard ou desenho personalizado se for necessário
o De acordo com a normativa Atex como opção
o De acordo com a normativas CE

MODELO

peças/HORA*

A

B

C

D*

E* máx

F*

PE-024 H2100/3100

≤ 100.000

720

1455

1650

3030/4090

1500/2500

2100/3000

* A cadencia de alimentação dependerá em cada caso do tipo de peça e aplicação. Dimenções orientativas em mm.

ACESSORIOS DISPONIVEIS

o Sem consumo de ar comprimido mediante turbina de
duplo canal eléctrico
o Saída múltipla a vários canais
o Canal de saída à medida segundo a aplicação
o Tolva de 800 litros de capacidade ou superior
o Controle de nível de tampas dentro da tolva
o Quadro eléctrico de gestão completo
o Luz de sinalização de estado
o Insonorização externa
o Execuções especiais fora de catálogo

PROYECMA, S.A.
Barcelona (Spain)
www.proyecma.com
Portugal e Brasil
Portugal +351 969 654 002
Brasil +55 11 3230 7033
pedro.franco@proyecma.com

alimentadores de tampas gravimétricos
Serie PEZ
Alimentador gravimétrico para orientar e dosificar tampas de diâmetro maior que
da altura com tolva de acumulação e muito compacto
o Produção muito elevada: até 120.000 tampas por hora
o O modelo PEZ é um alimentador por gravidade muito compacto e permite uma boa
acessibilidade para trabalhos de limpeza e visibilidade para o controlo do processo
o Selecção das peças mediante a descriminação do centro de gravidade da peça: garante
100% de tampas bem orientados
o Manipulação delicada das tampas sem choques entre peças, deformações, roturas do selo
vedante, manchas, etc.
o Excelente autonomia graças a uma tolva de armazenagem de 400 litros no modelo
standard. Estão disponíveis capacidades superiores
o Em aço inoxidável, PE e PC
o Mudança de formato rápido e sem ajustes
o Requer ar comprimido ou turbina eléctrica de pressão
o Sem manutenção nem desgastes
o Elevada robustez e eficiência com um tamanho muito compacto
o Potencia 0.18kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz
o Saída para o lado direito ou esquerda
o Tamanhos standard e desenho personalizado se for necessário
o De acordo com a normativa Atex como opção
o De acordo com a normativas CE

MODELO

peças/HORA*

A

B

C

D

E* máx

F*

PEZ-024

≤ 100.000

720

1420

1970

2120

1100 ÷ 1500

1720

* A cadencia de alimentação dependerá em cada caso do tipo de peça e aplicação. Dimenções orientativas em mm.

ACESSORIOS DISPONIVEIS

o Turbina de duplo canal eléctrica para gerar ar à pressão
o Saída múltipla a vários canais
o Canal de saída à medida segundo a aplicação
o Tolva de 800 litros de capacidade ou superior
o Controle do nível de tampas dentro da tolva
o Quadro eléctrico de gestão completo
o Luz de sinalização de estado
o Insonorização externa
o Execuções especiais fora de catálogo

PROYECMA, S.A.
Barcelona (Spain)
www.proyecma.com
Portugal e Brasil
Portugal +351 969 654 002
Brasil +55 11 3230 7033
pedro.franco@proyecma.com

elevadores de peças standard
Serie EL
Elevador de acumular e dosificar peças
o Flexível: permite transportar múltiplas tamanhos e tipos de peças
o Desenho sem zonas mortas para evitar acumulação de partículas ou restos de material.
o Totalmente coberto com painéis em PC transparente
o Excelente manobrabilidade mediante rodas com travão incorporado
o Banda transportadora anti estática e/ou anti-bacteriana de acordo com a FDA
o Manipulação delicada das tampas sem choques entre peças, deformações, roturas no selo vedante, manchas,
etc.
o Boca de saída mediante tubo redondo flexível que permite:
Depositar o elevador em qualquer posição e ângulo dentro da fábrica
Altura de saída das peças regulável
Amortização da queda das peças evitando impactos e arranhões

o Tolva standard de 200 litros
o Em aço inoxidável polido e PC
o Sem manutenção nem desgastes
o Potencia 0.12kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz
o Tamanhos standard e desenho personalizado se for necessário
o De acordo com a normativa Atex ou GMP como opção
o De acordo com a normativas CE

MODELO

TOLVA
(litros)

A

B

C

D

E

F

EL-200 H2150

200 / 350

200

2150

2950

2110

1000

1100 / 1300

EL-200 H2500

200 / 350

200

2500

3350

2255

1000

1100 / 1300

EL-200 H3000

200 / 350

200

3000

3850

2450

1000

1100 / 1300

* Dimenções modelos standard. Unidades em mm.

ACESSORIOS DISPONIVEIS

o

Disponível tolva XL de grande capacidade

o

Comporta de vazio de da tolva manual

o

Controle de nível mínimo ou máximo de peças
em da tolva

o

Armário eléctrico de gestão

o

Tela vibratória eléctrica anti-prisão de peças

o

Luz de sinalização de estado

o

Amortecedores para auxiliar queda de tampas
do nível superior

o

Execuções especiais fora de catálogo

PROYECMA, S.A.
Barcelona (Spain)
www.proyecma.com
Portugal e Brasil
Portugal +351 969 654 002
Brasil +55 11 3230 7033
pedro.franco@proyecma.com

elevadores com tolva motorizada
Serie ELH
Elevador com tolva de acumulação equipada com cinta transportadora motorizada para
uma dosificação e manipulação cuidadosa das peças
o Flexível: permite transportar múltiplas tamanhos e tipos de peças
o Evita deformações entre as peças dentro da tolva por excesso de peso
o Altura de carga ergonómica: 1030 mm
o Esvaziamento manual rápido ou automático
o Desenho sem zonas mortas para evitar acumulação de partículas ou restos de material.
o Totalmente coberto com painéis em PC transparente
o Banda transportadora anti estática e/ou anti-bacteriana de acordo com a FDA
o Manipulação delicada das tampas sem choques entre peças, deformações, roturas selo vedante,
manchas, etc.
o Boca de saída mediante tubo redondo flexível que permite:
Depositar o elevador em qualquer posição e ângulo dentro da fábrica
Altura de saída das peças regulável
Amortecimento da queda das peças evitando impactos e arranhões

o Em aço inoxidável polido e PC
o Sem manutenção nem desgastes
o Potencia 0.18kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz
o Tamanhos standard e desenho personalizado se for necessário
o De acordo com a normativa Atex ou GMP como opção
o De acordo com a normativas CE

MODELO

TOLVA (litros)

A

B

C

D

F

ELH-200 H2150

300 / 400

200

2150

2970

2560 / 2860

950 / 1250

ELH-200 H2500

300 / 400

200

2500

3320

2700 / 3000

950 / 1250

ELH-200 H3000

300 / 400

200

3000

3820

2870 / 3170

950 / 1250

* Dimenções modelos standard. Unidades em mm.

ACESORIOS DISPONIVEIS
o Disponível tolva modelo XL de grande capacidade
o

Comporta para esvaziamento da tolva manualmente

o

Controle de nível mínimo ou máximo de peças dentro da tolva

o

Quadro eléctrico de gestão completo

o

Luz de sinalização de estado

o

Amortecedores para auxiliar queda de tampas do nível superior

o

Execuções especiais fora de catálogo

PROYECMA, S.A.
Barcelona (Spain)
www.proyecma.com
Portugal e Brasil
Portugal +351 969 654 002
Brasil +55 11 3230 7033
pedro.franco@proyecma.com

verificação por visão artificial
Serie VA
Unidade autónoma de Verificação de qualidade de tampas por visão artificial, expulsão das peças defeituosas e classificação
das correctas

o As unidades de Verificação de tampas por visão artificial são equipamentos compactos, robustos e eficientes capaz de
detectar e expulsar tampas defeituosos por:
•

Excesso de altura

•

Rebarbas axiais ou radiais

•

Falta de material

•

Ponto de injecção alto

•

Micro poro recto

•

Descoloração ou manchas na superfície

•

Outros defeitos funcionalidades: rosca, obturador, selo mal colocado, etc.

o Função de contador de peças e gestão no processo de caixas
o Para detectar micro poros pequenos ou inclinados se requer um detector de arco eléctrico
o Múltiplas configurações em função do tipo de tampa a manipular e as necessidades da aplicação
o O verificador básico está composto por um alimentador de tampas, da estação de visão e do controlador do equipamento
o Uma unidade completa inclui para além de uma cinta de extracção de injectora CTH, elevador com tolva de acumulação EL e
cinta de caixas.
o HMI táctil com estatística e históricos de produção detalhados em tempo real por tipo de defeito
o Flexibilidade: mudanças de formato rápidos e sem ajustes
o Função de esvaziamento de máquina automática ou semi-automática
o Manutenção simples e reduzida
o Comunicação vía Ethernet ou remota
o Apta para trabalhar em sala branca ou normativa GMP
o De acordo com as normativas CE

PROYECMA, S.A.
Barcelona (Spain)
www.proyecma.com
Portugal e Brasil
Portugal +351 969 654 002
Brasil +55 11 3230 7033
pedro.franco@proyecma.com

verificação por medição de altura
Serie VT
Unidade autónoma de medição da altura total da tampa, expulsão das tampas
defeituosas e classificação das peças correctas
o Os verificadores de altura são equipamentos compactos, robustos e
eficientes capaz de detectar e expulsar tampas defeituosos por:
•

Excesso de altura por rebarbas

•

Falha no fecho do molde

•

Excesso de altura ou por montagem incorrecto

•

Excesso de altura por aba mal presa

•

Falta grave de material

•

Falta de selo vedante ou quando este está parcialmente arrancado

•

Ponto de injecção alto

o Função de contador de peças e gestão do sistema de mudança de caixas de
armazenagem
o Múltiplas configurações em função do tipo de tampa a manipular e as
necessidades da aplicação
o O verificador básico está composta por um alimentador de tampas, da
estação de medição de altura e o Quadro eléctrico de gestão
o A unidade completa inclui também uma cinta de extracção da injectora CTH,
elevador com tolva de acumulação EL e cinta de caixas.
o Flexibilidade: mudanças de formato rápidos e sem ajustes
o Função de esvaziamento da máquina automática ou semi-automática
o Manutenção simples e reduzido
o HMI com estatísticas detalhadas por tipo de verificação em tempo real.
o Apta para trabalhar em sala branca ou normativa GMP
o De acordo com as normativas CE

PROYECMA, S.A.
Barcelona (Spain)
www.proyecma.com
Portugal e Brasil
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Brasil +55 11 3230 7033
pedro.franco@proyecma.com

cintas elevadoras
Serie EA
Cinta transportadora de peças injectadas
o Flexível: permite transportar múltiplas tamanhos e tipos de peças
o Tamanhos standard e desenho personalizado se for necessário
o Totalmente coberta
o Visibilidade graças aos painéis em PC transparente
o Total acessibilidade para a limpeza e/ou esvaziamento
o Banda transportadora anti estática e/ou anti-bacteriana de acordo com a FDA

o Manipulação delicada das peças sem choques entre peças, deformações, roturas do
selo vedante, manchas, etc.
o Em aço inoxidável e PC
o Sem manutenção nem desgastes
o Silenciosa
o Elevada robustez e eficiência com um tamanho muito compacto
o Potencia 0.12kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz
o De acordo com a normativa Atex ou GMP como opção
o De acordo com as normativas CE
o Diferentes larguras de cinta segundo modelo:

FAMILIA
CINTA

ANCHO
BANDA

ANCHURA
MÁXIMA

EAVF-300

300

600

EAVF-450

450

750

EAVF-600

600

900

REFERENCIA

A

B

C

D

E

EC2000-45

2000

45

1350

2000

1800

EC2500-30

2500

30

1200

2650

1650

EC2500-45

2500

45

1700

2360

2150

EC3000-30

3000

30

1400

3100

1900

EC3000-45

3000

45

2050

2700

2500

EC4000-30

4000

30

1900

3950

2400

EC4000-45

4000

45

2750

3400

3220

EC5000-30

5000

30

2400

4800

2900

EC6000-30

6000

30

2900

5700

3400

* Dimenções orientativas de exemplo. Unidades em mm.

ACESSORIOS DISPONIVEIS
o Saída auxiliar de peças
o Quadro eléctrico de gestão completo
o Regulação de velocidade mediante variador de
frequência electrónico
o Luz de sinalização de estado
o Execuções especiais fora de catálogo

PROYECMA, S.A.
Barcelona (Spain)
www.proyecma.com
Portugal e Brasil
Portugal +351 969 654 002
Brasil +55 11 3230 7033
pedro.franco@proyecma.com

cintas de arrefecimento com ventilação
Serie EAVF
Cinta de transportadora com ventiladores eléctricos incorporados para o
arrefecimento e estabilização de peças injectadas
o Flexível: permite transportar e arrefecer múltiplas tamanhos e tipos de peças
o Refrigeração por convecção mediante ventiladores eléctricos standard
o Autónoma: não requer conexão ao circuito de refrigeração da injectora
o Tamanhos standard ou desenho personalizado se for necessário
o Totalmente coberta
o Visibilidade graças aos painéis em PC transparente
o Total acessibilidade para limpeza e/o esvaziamento
o Banda transportadora anti estática e/o anti-bacteriana de acordo com a FDA

o Manipulação delicada das peças sem choques entre peças, deformações, roturas selo vedante,
manchas, etc.
o Em aço inoxidável e PC
o Sem manutenção nem desgastes
o Silenciosa
o Elevada robustez e eficiência com um tamanho muito compacto
o Potencia 0.12kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz
o De acordo com a normativa Atex ou GMP como opção
o De acordo com as normativas CE
o Diferentes larguras de cinta segundo modelo:

FAMILIA
CINTA

ANCHO
BANDA

ANCHURA
MÁXIMA

EAVF-300

300

600

EAVF-450

450

750

EAVF-600

600

900

REFERENCIA

A

B

C

D

E

EC2000-45

2000

45

1350

2000

1800

EC2500-30

2500

30

1200

2650

1650

EC2500-45

2500

45

1700

2360

2150

EC3000-30

3000

30

1400

3100

1900

EC3000-45

3000

45

2050

2700

2500

EC4000-30

4000

30

1900

3950

2400

EC4000-45

4000

45

2750

3400

3220

EC5000-30

5000

30

2400

4800

2900

EC6000-30

6000

30

2900

5700

3400

* Dimenções orientativas de exemplo. Unidades em mm.

ACESSORIOS DISPONIVEIS
o Saída auxiliar de peças
o Quadro eléctrico de gestão completo
o Regulação de velocidade mediante variador de
frequência electrónico
o Luz de sinalização de estado
o Execuções especiais fora de catálogo

PROYECMA, S.A.
Barcelona (Spain)
www.proyecma.com
Portugal e Brasil
Portugal +351 969 654 002
Brasil +55 11 3230 7033
pedro.franco@proyecma.com

cintas de extracção de injectora
Serie CTH
Cinta transportadora com ventiladores eléctricos incorporados para o
arrefecimento e estabilização de peças injectadas
o Cinta transportadora para a recolha e extracção das peças injectadas desde a
parte inferior do molde.
o Evita a queda de peças ao solo graças a uma tolva com abas reguláveis de forma
independente.
o Tamanho da tolva e geometria adaptada ao modelo de injectora e dimensões do
molde. Desenho a medida.
o Totalmente coberta e com acesso imediato à banda transportadora para sua
limpeza ou esvaziamento.
o Visibilidade graças aos painéis em PC transparente
o Total acessibilidade para da limpeza e/ou esvaziamento
o Banda transportadora anti estática e/ou anti-bacteriana acorde a FDA

o Manipulação delicada das peças sem choques entre peças, deformações, roturas
do selo vedante, manchas, etc.
o Em aço inoxidável e PC
o Sem manutenção nem desgastes e silenciosa
o Elevada robustez e eficiência com um tamanho muito compacto
o Potencia 0.12kW 220/ 240- 380/415 VAC 50/60Hz
o De acordo com a normativas CE

MODELO

A

B*

C*

D*

E*

F*

G*

CTH-200

200

2000÷4000

600÷800

500÷700

325÷450

700÷800

925÷1025

CTH-300

300

2000÷4000

600÷800

600÷900

325÷450

700÷800

925÷1025

CTH-400

400

2000÷4000

600÷800

700÷1000

325÷450

700÷800

925÷1025

* Dimenções orientativas de exemplo. Unidades em mm.

ACESSORIOS DISPONIVEIS
o Saída auxiliar de peças
o Inversor de sentido de avanço
o Protecção térmica
o Quadro eléctrico de gestão completo
o Comunicação com a injectora para abertura
automática das saídas auxiliares
o Regulação de velocidade mediante variador de
frequência electrónico
o Luz de sinalização de estado
o Execuções especiais fora de catálogo

PROYECMA, S.A.
Barcelona (Spain)
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cabeçais de enroscar tampas
Serie LPS: CABEÇAL DE ROSCAGEM SÍNCRONO
Par de aperto: de 0 a 6 Nm
Imanes permanentes
Cabeçal de tamanho compacto e um par muito elevado

Serie LPH: CABEÇAL DE ROSCAGEM HISTERESIS
Par de aperto com deslizamento: de 0 a 4 Nm
Imanes de histereses
Transmissão de par constante e sem saltos

o Adequadas para a roscagem de tampas de plástico até Ø55 mm.
o Dispõe de uma compensação de altura com resorte de até 25mm.
o Expulsão automático por mola para maquina de colocar tampas por roubo ou accionado externamente para máquinas de colocar tampas com
Pick-and-Place.
o Fabricado totalmente em aço inoxidável.
o Grande precisão e robustez graças a dois rolamentos de esferas independentes.
o Regulação do par de aperto rápida, simples e preciso graças sua escala de par de aperto graduada perfeitamente visível e de cómodo acesso.
o Regulação da pressão de aperto vertical rápida, simples e precisa.
o Não contamina devido à transmissão de potencia sem contacto e sem desgaste.
o Rosca de ancoragem macho ou fêmea M52x1.5 calibrada. Outras medidas sob encomenda.
o Peso e inércia reduzidos.
o Fabricação standard e personalizada com logo corporativo.
Øext
Øext
M52x1.5

CONE DE ENROSCAR TAMPAS
Fabricados em aço inoxidável temperado.
Modelos standard e fabricação à medida.
Cones de roscagem de tampas fixo sem bolas para sistema de roubo
Cones de roscagem de tampas fixo com bolas para Pick –and-Place
Cones de roscagem tampas articulados mecanicamente.

M52x1.5

Long

Long

o
o
o
o
o

LPH-H

LPS-M

MODELO

TIPO de
LIMITADOR

PAR
(Nm)

LONG
(mm)

Øext.
(mm)

PESO(
Kg)

ROSCA de
ÂNCORA

LPS-M

Síncrono

0a6

187,5

76,5

3,2

Macho M52x1,5

LPS-H

Síncrono

0a6

206,5

76,5

3,4

Fêmea M52x1,5

LPH-M

Histerese

0a4

205,5

90

3,4

Macho M52x1,5

LPH-H

Histerese

0a4

224,5

90

3,6

Fêmea M52x1,5

