
SOLUÇÕES 
CUSTOMIZADAS
Soluções feitas sob medidas e serviços 
especiais para sua aplicação

FVP-199 (1)



MITUTOYO 
SOLUÇÕES 
CUSTOMIZADAS Nossa missão é prover soluções de valor agregado, 

ajudando você a realizar todo o potencial 
dos produtos e serviços Mitutoyo. Nós praticamos 
um processo detalhado para determinar a 
solução especial que melhor atenderá suas 
necessidades específicas.

DESCOBRIR
Nossos experientes engenheiros trabalham a quatro mãos com você para 
identificar suas necessidades específicas de medição e potencial de 
aplicações na manufatura.  Nesse processo, nós obtemos uma profunda 
compreensão dos desafios que você está procurando resolver, fazemos 
um brainstorm no nível conceitual e um mapa com os possíveis 
caminhos a seguir.

DEFINIR
Nós identificamos dentro dos produtos Mitutoyo, algoritmos e software  
que podem ser modificados para oferecer a melhor proposta para 
suas necessidades. Nós refinamos as opções possíveis a partir do nível 
de conceito para um nível detalhado de implementação, então 
propomos as soluções, estabelecendo requerimentos e especificações 
para uma solução sob medida, alcançando um os objetivos do escopo e 
detalhando as próximas etapas.

DESENVOLVER
Nosso time começa a implementação construindo os componentes 
mecânicos customizados e otimizando o software embarcado e 
elementos de controle de hardware (firmware).

ENTREGAR
Nós instalamos e integramos sua solução no processo existente em sua 
fábrica. Isto garante que o sistema está trabalhando propriamente de 
acordo com o escopo do projeto, então provemos treinamento e 
documentação para definir o caminho para o sucesso.

SUPORTAR  
Seguindo os padrões de serviços da Mitutoyo, nós fornecemos 
treinamento de uso, instalação, calibração, instruções sobre cuidados e 
melhores práticas de aplicação além de serviços de manutenção para 
manter seu equipamento funcionando e performando em sua melhor 
condição.

COMO FUNCIONA

Com as soluções Mitutoyo você 
pode customizar produtos e 
tecnologias para solucionar suas 
necessidades de acordo com a suas 
aplicações específicas. Nosso time 
incorpora um amplo leque de 
tecnologias avançadas e melhorias 
de processo para alcançar a 
solução ideal para seus desafios 
mais específicos.

Nosso grupo de engenheiros usa 
décadas de experiência combinada, 
trabalhando diretamente para 
projetar e construir sistemas de 
fixação, sensores, sistemas de carga 
e descarga, ótica, algoritmos, 
firmware, software e sistemas 
automáticos de feedback 
contínuo, incorporando medições 
de alta exatidão e inspeção 
no seu processo de manufatura.



• Soluções de medição Turnekey (chave na mão)
• Sistema de inspeção in line
• Desenvolvimento de sensores sem contato e táctil
• Visão Embarcada
• Dispositivo e padrões customizados
• Compensação de Temperatura
• OEM e desenvolvimento de sensores robustos

Capabilidades genéricas Projeto

SUPORTE TÉCNICO DE CLASSE MUNDIAL

• Robótica
• Controle de movimento
• Manuseio de material
• Transporte
• Software de produção
• Monitoramento de sistema
• Rastreabilidade
• RFID (etiqueta por rádio frequência) /
Leitor de código de barras
• Placas de comunicação I/O

• Ótica
• Elétrica
• Mecânica
• Fixação
• FEA – Análise de 
Elementos Finitos
• FPGA  (arranjo de portas 
lógicas) e Firmware
• Software de Inteligência 
artificial

Desde o início da análise até a entrega do projeto, nós oferecemos suporte  
por toda a vida útil do equipamento, com serviços que asseguram que 
você obterá o melhor uso de sua solução customizada.

Com um dos maiores escopos de laboratório dimensional do país, nossos 
serviços de calibração permite nos prover a mais alta exatidão e as menores 
incertezas na aplicação de sua solução especial, de modo que esteja seguro 
que seu equipamento performará na sua melhor condição.

CALIBRAÇÃO CUSTOMIZADA

COMPLETAS  SOLUÇÕES
Totalmente customizada 
A partir de um portfólio de 8500 produtos alavancamos nossas soluções 
aplicando componentes, tecnologia e software de outros fabricantes. Nós 
podemos prover soluções de medição perfeitamente integradas a sua 
linha de produção e processo.

SERVIÇOS E CAPABILIDADES 

Integração



SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS 
de ponta a ponta 

Um amplo portfólio de produtos de metrologia são projetadas para 
atender as necessidades das mais variadas indústrias. Entretanto, 
quando uma aplicação tem requerimentos únicos ou deve ser integrada 
em um processo especializado ou sistema, nosso experiente time irá 
trabalhar para customizar e integrar todas as nossas tecnologias e 
serviços para solucionar sua necessidade de aplicação. 

Desde Máquinas de Medir Coordenadas (MMC) e Equipamentos de 
Forma até Máquinas Óticas e outros instrumentos, podemos 
desenvolver soluções customizadas que atenda praticamente qualquer 
necessidade de medição.



CMM
Com a flexibilidade de aplicar a mesma 
tecnologia no chão de fábrica e laboratório, 
uma solução customizada com MMC pode 
ser integrada diretamente no processo, 
permitindo rápidos ciclos de medição e 
aumento de eficiência, ajudando a reduzir 

Uma refugos e aumentar lucros. 
customização de MMC inclui:

• Setup automático do sistema de
coordenadas da peça através de sistema
ótica
• Mesas, suportes e fixações adicionais
• Integração à Smart Factory
• Tecnologias adicionais de sensoriamento

FORMA
Acabamento superficial, micro perfis, inspeção 
de rosca, circularidade ou outra características 
a serem medidas, os equipamentos de Forma 
podem atender a quase qualquer necessidade. 
Com o incremento de tecnologias de 
customização, nós lhe ajudamos a maximar 
com eficiência o investimento em 
equipamento de medição. Esta customização 
inclui:

• Sensores sem contato tal como Sensor 
Cromático Pontual (CPS) ou sensores de 
outros fabricantes para aplicações especiais
• Software e interface de usuário 
customizada para uso no chão de fábrica

VISION
Aplicando nossa linha de Máquinas de Medir 
Por Imagem (2 e 3D) nós podemos 
implementar inspeção automática de alta 
velocidade de características muito pequenas 
que não possam ser medidas por contato. 
Além disso muitas outras características 
podem ser incorporadas no sistema de visão, 
melhorando a mecânica, ótica, eletrônica e 
software.
As soluções customizadas de Vision incluem:

• Diferentes comprimentos de ondas, tais
como infra vermelho
• Cabeçotes óticos adicionais para melhorar a
resolução da imagem e adequar o campo de
visão
• Indicado para inspeção 3D de objetos que
se encontram sob distância focal variável, 
inclinados ou em movimento.
• TAGLENS é um sistema ótico com foco 
variável que permite foco ultra rápido em 
diferentes distâncias do objeto
• Iluminador anelar customizado
• Sistema de Fixação Modular
• Algoritmo especializado
• Programa de medição (rotinas de 
inspeção) sob medida
• Sistemas de movimentação e controle 
adaptados
• Interface ao nível de usuário sob medida

SENSORES E PLATAFORMAS 
Adicione recursos de medição expandidos 
personalizando sua solução:

• Expandir as capabilidades de medição através 
da customização de sua solução
• Integrar cabeçotes óticos de Máquinas de 
Visão numa platoforma integrada ( em 
pequenas e grandes dimensões, sob alta 
velocidade)
• Integrar sensores de terceiros na plataforma 
Mitutoyo
• Modificar sensores Mitutoyo para alta 
resolução, velocidade, e campo de visão

EQUIPAMENTOS 
Muitos outros produtos de linha podem ser 
customizados e incorporados num sistema 
automático de inspeção em processo, incluindo 
máquinas óticas, sensores, durômetros, escalas 
lineares, instrumentos e soluções para 
gerenciamento de dados. Pela alavancagem 
destes produtos através de nosso profundo 
expertise, nós podemos construir completamente 
uma solução de medição customizada que 
alcança seus objetivos mais específicos.



Mitutoyo CNC Formtracer Extreme

ESTUDOS DE CASOS

Mitutoyo Custom Solutions serve a
variety of industries. If you don’t see
your industry or application listed
below, contact us to learn how we
can develop a customized solution
tailored to your needs.

AUTOMOTIVE/ATV/MARINE
Rocker Arms, Pump Housings, Alternator Housings,
Motors, Bearing Races, Pistons, Piston Rods, Gears, Filter
Assemblies, Wheel Hubs, Brake Components, Throttle
Body, Fuel Lines, Castings, Powdered/Sintered Metal

MEDICAL/DENTAL
Implants, Impellers, Pumps, Drills, Mobility
Assist Apparatus, Bone Screws, Filters,
Syringes, Surgical Instruments

AEROSPACE
Blades, Fir Tree Geometry, Instrumentation, Fittings,
Flanges, Fuel Supply Components, Cooling Holes,
Sheet Metal, Airframe Components/Structures

ENERGY
(Oil/Gas/Solar/Wind/Nuclear) Flanges, Fittings, Pumps,
Housings, Couplings/Connections, Hardware

INJECTION MOLDING
Molds, Bottles, Caps, Housings/Cases,
Moldings, Parting Lines, Flash, Draft Angles

MACHINE MANUFACTURING
Sheet Metal, Fasteners, Guide Ways, Inserts, Drills, Collets,
Saw Blades, Abrasives, Thru Feed Centerless Grinding

ELECTRONICS
PCBs, Wafers, Semiconductors, Electrodes, IC Chips,
Circuit Traces, Flex Circuits, BGA, LGA, Solder Joints

Near-Line
Surface Finish
Measurement

Sistema personalizado 
de inspeção óptica de 
grande escala.
Quick Vision Optical Head + Sistema de 
movimentação personalizado + Software 
de controle.

DESAFIO: 
Automatizar totalmente a inspeção de milhares de furos 
microscópicos, de peças com formas complexas e padrões 
específico, usando iluminação.

SOLUÇÃO:
Um sistema de iluminação de alta velocidade, integrado 
ao sistema Mitutoyo Quick Vision Stream - combinado 
com um programa personalizado de inspeção de peças.

Sonda de imagem óptica 
robusta em um braço 
robótico para indústria 
aeroespacial  (ROBOTAG)
Mitutoyo TAGLENS + Robô + Interface 
Personalizada

DESAFIO: 
Os requisitos rigorosos da indústria aeroespacial exigiram o 
desenvolvimento de um sistema de inspeção óptica montada 
com robô, capaz de gerar imagens de defeitos em componentes 
críticos.

SOLUÇÃO:
ROBOTAG, a inspeção óptica habilitada pelo TAGLENS (Tunable 
Acoustic Gradient Index of Refraction Lens) sistema varifocal da 
Mitutoyo, forneceu um amplo campo de visão (FOV) e uma 
profundidade de foco estendida (EDOF) para medições 
dimensionais e detecção de defeitos. Nossos engenheiros de 
software desenvolveram uma interface de usuário personalizada 
para exibir e catalogar imagens, assim como uma interface para 
acoplamento de robô genérico.

CHALLENGE:
To more quickly perform automated surface finish
measurements, while safely reducing operator induced errors.

SOLUTION:
A Mitutoyo Formtracer Extreme system, customized with
extended axis capabilities—allowed for all complex feature
locations to be accessed by the detector and stylus.

RESULT:

RESULTADO:
Sistema robusto e automático 
de detecção de defeitos. 

#1 #2 #3

RESULTADO:

100X
Melhoria no rendimento 

da inspeção.

65%
with greatly improved repeatability in
feature location and measurement results

cycle time
reduction

INDUSTRIES
& APPLICATIONS
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Quick Vision Optical Head + Custom
Motion System + Control Software

Mitutoyo TAGLENS + Robot + Custom Interface

CASE STUDIES

AUTOMOTIVO / MARÍTIMO
Balancins, Carcaças de bomba, Carcaças de alternador, 
Motores, rolamentos, pistões, hastes de pistão, 
Engrenagens, Conjuntos de filtros, acoplamento de 
roda, Componentes de freio, Corpo de borboleta, 
sistemas de combustível, Fundições, Metal em pó/
sinterizado.

MEDICINA / ODONTOLOGIA 
Implantes, impulsores, bombas, brocas, aparelhos para 
assistência à mobilidade, parafusos ósseos, filtros, 
seringas, instrumentos cirúrgicos.

AEROESPACIAL
Lâminas, Geometrias, Instrumentação, Acessórios, 
Flanges, Componentes para suprimento de 
combustível, Furos de resfriamento, Chapa metálica, 
Componentes/estruturas de aeronaves.

ENERGIA
(Óleo / Gás / Solar / Eólico / Nuclear) Flanges, Conexões, 
Bombas, Caixas, Acoplamentos / Conexões, Hardware.

MOLDE POR INJEÇÃO
Moldes, Garrafas, Tampas, Caixas / Estojos, molduras, 
flash, ângulos de inclinação.

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS
Chapa metálica, Fixadores, Maneiras de guia, Pastilhas, 
Brocas, Pinças, Lâminas de serra, abrasivos, Trituradores.

ELETRÔNICO
PCBs, placas, semicondutores, eletrodos, chips de IC, 
circuitos rigidos, circuitos flexíveis, BGA, LGA, pontos de 
solda.

Custom Large
Format Optical
Inspection System

Robust Optical Imaging
Probe on a Robot Arm for
Aerospace (ROBOTAG)

CHALLENGE:
To fully automate inspection of thousands of
microscopic holes, of complex shapes and in a
specific pattern, using front and back lighting.

SOLUTION:
A high-speed lighting system, integrated into a
Mitutoyo Quick Vision Stream system—paired
with a custom part inspection program.

CHALLENGE:
Strict requirements from the aerospace industry necessitated
the development of a robot mounted optical inspection
system, capable of imaging defects in critical components.

SOLUTION:
ROBOTAG, the optical inspection system enabled by
Mitutoyo’s Tunable Acoustic Gradient Index of Refraction
Lens (TAGLENS) varifocal system, provided a large field of
view (FOV) and an extended depth of focus (EDOF) imaging
for dimensional measurements and defect detection. Our
software engineers then developed a custom user interface
to display and catalog images, as well as interface to a
generic robot coupling.

Medição de 
Acabamento de 
Superfície Near-line
Mitutoyo CNC Formtracer Extreme

DESAFIO: 
Executar medições de acabamento de superfície, 
automatizada e com maior velocidade, reduzindo com 
segurança os erros induzidos pelo operador.

SOLUÇÃO:
Sistema Mitutoyo Formtracer Extreme, personalizado com 
recursos de eixo estendido - permite que os locais complexos 
sejam acessados pelo detector e caneta.

RESULT:
Robust & Automated
Defect Detection system

#1 #2 #3

RESULT:

100X
enhancement
of inspection throughput

RESULTADO:

65%
com melhor repetibilidade na medição da 
característica e nos resultados de medição.

de redução do 
tempo de ciclo

INDÚSTRIAS 
& APLICAÇÕES
As soluções personalizadas da Mitutoyo 
atendem a uma variedade de indústrias. 
Se você não encontrar seu setor ou 
aplicação listado abaixo, entre em 
contato conosco para saber como 
podemos desenvolver uma solução 
personalizada, adaptada às suas 
necessidades.
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ENCONTRE SUA SOLUÇÃO 
CUSTOMIZADA

Desde a personalização de um produto existente até o desenvolvimento de 
equipamentos completamente novos, a Mitutoyo pode projetar, construir e 
implementar uma solução de inspeção e medição que se encaixa 
perfeitamente às suas necessidades e aplicações. Agende uma avaliação com um 
especialista da Mitutoyo para discutir suas necessidades exclusivas.

Nota: Todas as informações sobre nossos produtos, e em particular, ilustrações, desenhos, dados dimensionais e de desempenho 
contidos neste material, bem como outros dados técnicos, devem ser considerados valores médios aproximados. Portanto, reservamos 
o direito para fazer alterações nos desenhos correspondentes. Os padrões declarados, regulamentos técnicos similares, descrições e 
ilustrações dos produtos eram válidos no momento da impressão. Além disso, será aplicada a versão mais recente aplicável de nossas 
Condições Gerais de Negociação. Somente cotações enviadas por nós mesmos podem ser consideradas definitivas. As especificações 
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Mitutoyo Sul Americana

Rodovia Índio Tibiriçá, 1555  Vila Sol 
Nascente - Suzano/SP

CEP:08655-000

vendas@mitutoyo.com.br

Tel: 55 11 5643-0040

Ligue: 55 11 5643 0040 
visite nosso site: www.mitutoyo.com.br
e-mail: vendas@mitutoyo.com.br




