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MEDIÇÃO IN LINE

MÁQUINA DE MEDIR INTEGRADA À MANUFATURA 
O desafio de aumentar a produtividade mantendo a qualidade.   

A indústria de hoje enfrenta um cenário de crescente aumento da 
competitividade e de projetos envolvendo peças com tolerâncias 
cada vez menores. As empresas enfrentam portanto o desafio de 
produzir cada vez mais sem deixar de garantir a qualidade de seus 
produtos. 

Pensando nesse desafio da indústria contemporânea a Mitutoyo 
desenvolveu soluções que permitem o controle dimensional na linha 
de produção. 

Soluções como carga e descarga automática na máquina de medir, 
programas inteligentes, comunicação com robôs e células transfer, 
fazem parte de alguns desenvolvimentos já implementados pela 
Mitutoyo no Brasil e que geraram grande aumento de produtividade. 

Para completar essa grade de soluções a Mitutoyo conta com um 
portfólio de máquinas de medir que se adequa as necessidades 
da medição IN LINE. Essas máquinas não necessitam de ar 
comprimido, possuem velocidade e aceleração até 4X maior que 
máquinas de medir comuns. Outra característica é  a capacidade 
de trabalhar em ambientes com grande variação de temperatura 
e possuir excelente vedação podendo trabalhar em ambientes 
agressivos onde não seria possível o trabalho de uma máquina de 
medir para uso em laboratório. 

A Mitutoyo ainda oferece consultoria na elaboração de programas 
inteligentes com decisões automáticas, envio de e-mail de acordo 
com os resultados obtidos e comunicação e envio de resultados a 
centros de usinagem e máquinas de eletro-erosão. Integração com Robô

Medição em processo fabril

Exemplo de automação com carga e descarga em diferentes máquinas 
e equipamentos de medição. 
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APLICAÇÃO DO SISTEMA

MÁQUINAS DE MEDIR PARA MEDIÇÕES IN LINE

Máquinas de Medição por
Coordenadas

Máquinas de Medição por
Processamento de Imagem

Equipamentos de Medição Óptica

Medição de Forma

Sistemas de Sensores

Equipamentos para Ensaios
de Dureza e Sismógrafos

Sistemas de Medição Linear

Instrumentos de Medição Manual e
Sist. de Transmissão de Dados

Máquinas cabinadas. Para 
máquinas comuns que não 
suportam grandes variações 
de temperatura e condições de 
ambiente mais agressivas, a 
Mitutoyo presta consultoria para 
adaptação de cabines de acordo 
com a necessidade do local de 
medição. 

Carga e Descarga inteligente. As máquinas Mitutoyo podem trabalhar com placas I/O 
possibilitando a integração da medição com interfaces externas. Botões para seleção de programa, 
carga e descarga automática, decisão automática de acordo com os resultados (sinalizador 
luminoso e/ou sonoro GO/NG) 

Sistemas de pallets para carga 
manual ou automática.  
Oferecemos dispositivos de fixação 
modulares ou customizados

Crysta AS

Excelente Custo 
benefício para 
uso cabinada em 
ambientes fabris.  

Mach-V

Ideal para medição 
inline. Não necessita de 
ar comprimido, suporta 
maiores variações de 
temperatura e possui alta 
velocidade de medição.

Mach-3A

Ideal para medições inline 
com a peça na posição 
vertical e que exigem 
ainda  mais velocidade nas 
medições.   

Mach-Ko-ga-me

Alinha as características 
de uma máquina de medir 
para trabalhos inline com a 
versatilidade de poder ser 
adaptada em dispositivos, 
linhas de produção ou 
máquinas operatrizes.

Comunicação com Esteiras, Clis e Controladores


