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A SEW-EURODRIVE Portugal,
enquanto empresa líder na engenharia
de acionamentos, está presente nos mais diversos
setores industriais. Através das parcerias estabelecidas
com os seus clientes tem desenvolvido continuamente soluções
inovadoras e tecnologicamente avançadas, que prestigiam
a indústria nacional e contribuem para a sua internacionalização.

Nesta newsletter divulgamos algumas das aplicações
que nasceram como fruto destas parcerias o que,
pela sua aceitação no mercado,
provaram ser casos de sucesso.

A Empresa
A Palbase - Equipamentos Industriais foi fundada em 1988,
tendo como objectivo preencher uma lacuna no tecido industrial
português da altura: o fabrico de equipamentos periféricos para
a indústria de plásticos. Desde então tem alargado a sua estraté-
gia a um mercado em constante mudança, procurando a especi-
alização em áreas bem determinadas, como a reciclagem de
matérias-primas.
Em 1992 a empresa procurou o merca-
do externo com grande sucesso,
representando hoje uma parte impor-
tante da produção.
A sua dimensão e flexibilidade permi-
tem o desenvolvimento de soluções
adaptadas a necessidades específicas,
bem como o fornecimento de soluções
tipo “chave na mão”.

A aplicação
A Palbase desenvolveu recentemente
um destroçador para a reciclagem de tubos de PE, PVC e
corrugado, até 1200 mm de diâmetro e 6 m de comprimento,
com paredes de grande espessura.
Este equipamento também é indicado para a reciclagem de
purgas. A sua calha basculante permite a optimização do

rendimento do equipamento, já que pode
ser carregada enquanto decorre o funcio-
namento do destroçador.

Os acionamentos:
- Redutores Industriais SEW do tipo:

MC3PLHF09;
- Redutor de veios paralelos com veio

oco chavetado;
- Potência do motor: 55kW / 1480RPM;
- Fixação por braço binário;
- Transmissão de potência entre motor e

redutor com sistema de polias/ correias.

Destroçador
de tubos
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Máquina para bag-in-box  TECNOCANTO

  EUROCRANE

A empresa
A TECNOCANTO - Eletricidade e Automação Industrial, Lda.,
empresa fundada em 1997, cujas áreas de negócios se generali-
zam à eletricidade e automação industrial, desenvolvimento e
construção de equipamentos, afirma-se fortemente no mercado
ibérico onde, com uma equipa técnica especializada, oferece um
serviço de instalação e assistência técnica em vários setores de
atividade, tais como na indústria dos plásticos, madeiras, cerâmi-
ca, entre outras.
À SEW-EURODRIVE Portugal, parceira da Tecnocanto há vários
anos no desenvolvimento de aplicações de elevado dinamismo e
precisão, foi confiado o fornecimento  dos acionamentos desta
aplicação.

A aplicação
O Bag-In-Box é uma embala-
gem inovadora que se está a
implementar cada vez mais na
indústria de embalagem,
especialmente no setor
alimentar. O conceito consiste
numa bolsa flexível com um
bocal e torneira, usualmente
colocada dentro de uma caixa
de cartão. Este tipo de embala-

gem é utilizada para o acondicionamento de líquidos e pastosos,
como o vinho,  água, leite, azeite, óleos vegetais, sumos de frutas e
concentrados de refrigerantes, entre outros.
O seu grande mercado é o setor vinícola, devido às grandes
vantagens que este tipo de embalagem apresenta. O Bag-in-Box
conserva inalteradas as propriedades do vinho mesmo depois de
aberta a embalagem, uma vez que a bolsa é hermética e o ar
nunca entra em contato com o vinho, evitando assim a sua oxida-
ção. O custo deste tipo de embalagem é cerca de 30% inferior ao
de uma garrafa rotulada. É uma embalagem leve, inquebrável,
muito prática e ideal para paletizar e transportar. O ambiente
também agradece pois com uma menor quantidade de matéria-
prima utilizada, forma-se um menor volume de desperdícios. Outro
aspeto importante é que a embalagem é fabricada com materiais
100% recicláveis.
Estando neste mercado desde 2004, a Tecnocanto tem apresenta-
do diversas inovações e desenvolvimentos neste tipo de equipa-
mentos. Os modelos atuais são máquinas totalmente automáticas
nas quais se faz a soldadura dupla das multicamadas, a colocação
das boquilhas, a colocação das torneiras e o corte ou picotado da
embalagem, consoante o tipo de enchimento: manual (bolsa a
bolsa), ou automático (em linha).
São 3 os modelos atualmente disponíveis: TECN-BIB500SL,
TECN-BIB1000SL e TECN BIB1200DL. As TECN-BIB500SL e
TECN-BIB1000SL são máquinas de uma pista, capazes de produ-
zir bolsas de 2-20 litros e de 2-220 litros respetivamente. A TECN-
BIB1200SL é uma máquina de 2 pistas que duplica o output capaz

Gruas de colher - JIB Crane
A empresa
EUROCRANE, S.A. é a continuadora da JNA, integrando os
mesmos quadros técnicos. A JNA iniciou as suas atividades em
Maio de 1998 e a Eurocrane em Março de 2002. Em Maio de 2009
a empresa converteu-se em Sociedade Anónima com o reforço do
capital social e a participação de novos acionistas. Os acionistas
atuais da empresa são o Grupo ARCEN e J Nunes de Almeida.
Com a ligação ao grupo ARCEN, a EUROCRANE passou a dispor
de meios de produção altamente sofisticados. Concebe, projeta,
fabrica e monta máquinas para Portos, Estaleiros Navais, Centrais
Elétricas, monta estruturas metálicas e presta serviços de assistên-
cia e assessoria técnica especializada.

A aplicação
A Eurocrane embarcou rumo a França duas gruas portuárias
equipadas com tremonha e sistema de despoeiramento com um
peso total de 630 toneladas para o Port Sud de France em Sète.
Depois de um pórtico de contentores Post-Panamax em 2011
(totalmente equipado com acionamentos SEW), estes são o
segundo e terceiro equipamentos de movimentação a serem

exportados para França, produzidos e
desenvolvidos pela Eurocrane, com
tecnologia SEW.
Estas gruas têm uma capacidade
máxima de elevação até 40 toneladas
e um alcance de aprox. 45m. Podem
trabalhar com gancho ou com colher.
Todo o sistema de tremonha e
despoeiramento é preparado para zona
ATEX.
Todos os movimentos que esta grua
efetua são acionados por equipamentos
SEW.

Os acionamentos

Translação: Moto-redutor
de engrenagens cónicas
do tipo KH107AD5

Suspensão e Manobra: Redutor
industrial de veios paralelos

do tipo ML3PSF120-3S

Variação do Alcance:
Redutor industrial
de veios paralelos
do tipo ML4PHT100

Rotação: Redutor industrial
planetário especial (slewing drive)

do tipo P2HF052/MC2PVSF04/EOS
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  RENOVA Desenrolador/Enrolador de papel
A empresa
Fundada em 1939, a Renova é uma marca Europeia de produtos
de grande consumo presente em mais de 60 países. Redefinindo
os valores do papel tissue, é uma marca que acredita no valor da
experiência e privilegia a relação com o consumidor. Entre outros,
fabrica e comercializa gamas inovadoras de papel higiénico,
guardanapos, rolos de cozinha ou lenços de papel.

A aplicação
A Bobinadora de Papel é um sistema cuja função é desenrolar e
enrolar bobines de papel em função das necessidades do cliente.
As especificações deste sistema cumprem objetivos como o
diâmetro, a largura, a forma e a densidade das bobinas. As opera-
ções desempenhadas pelo sistema não devem provocar quaisquer
defeitos no papel. A solução original consistia num enrolador
periférico - tração por motor de corrente contínua - e num
desenrolador - travagem pneumática, com arranque dependente
do operador -, que causavam variados problemas: elevada neces-
sidade de manutenção, tempos de paragem longos e diagnóstico
de avarias complexo. Com a nova solução, concebida pela SEW-
EURODRIVE, foram obtidos os seguintes resultados:

- Acionamentos de corrente alterna e motores de indução, de
melhor rendimento.

- Otimização e modernização da HMI.
- Comunicação entre os vários eixos utilizando o SBUSda SEW;
- Implementação de automação (Programação IPOS) diretamente

nos conversores de frequência. O enrolador funciona em
controlo de velocidade, e o desenrolador controla o binário
aplicado ao papel mediante um set-point e o feedback de uma
célula de carga instalada num dos rolos;

- Aproveitamento de algumas funcionalidades da solução
standard desenvolvida pela SEW para aplicaçõe do género e
customização de várias funções específicas da aplicação em
concreto;

- Motorização do desenrolamento – permite que a operação de
encaminhamento seja mais fácil de executar que antes.

- Implementação de um conta metros na HMI – era feito à custa
de um detetor e uma unidade dedicada para o efeito.

- Medição de velocidade de um dos rolos do enrolador –
parâmetro importante para um bom enrolamento com esta
configuração de máquina.

Os acionamentos
No enrolador

- Variador Tecnológico
MDX61B0750-503-4-00-75
kW

- Resistência de frenagem
BW106,

-  Anel de ferrite HD003
- Motor trifásico de alto

rendimento DVE280S4/TF/V/
EV2S, 1480 rpm, 75 kW

- Encoder de alta resolução
- Sonda térmica
- Ventilação forçada

No desenrolador:
- Variador Tecnológico

MDX61B0370-503-4-00 – 37kW
- Resistência de frenagem

BW018-015
- Anel de ferrite HD003
- Moto-redutor trifásico de alto

rendimento
FA87DRE180LC4BE20/TH
EG7S/V, 22 kW 1480/359 rpm

- Encoder de alta resolução
- Sonda térmica
- Ventilação forçada

Os acionamentos

- 2 Servo-moto-redutores R17 CMP63S/BP/KY/RH1M/SB1
- 4 Moto-redutoes Spiroplan WAF20 DR63S4
- 2 Moto-redutores Spiroplan WAF20 DRS71S4
- 8 Moto-redutores Spiroplan WAF37 DRS71M4
- 2 Servomotores CMP71L/KY/RH1M/SM1
- 2 Servo-moto-redutores RF37 CMP71S/BP/KY/RH1M/SB1
- 6 Variadores Tecnológicos MOVIDRIVE® MDX61B/0008/0055/

0011

de produzir bolsas de 2-220 litros. Estes atuais
modelos apresentam diversas
melhorias tecnológicas que permi-
tem aumentar a eficiência, precisão
e cadência.
A grande inovação nestes
modelos face à
concorrência foi
aplicar todos os
conhecimentos
de vanguarda
aliados a equipamentos
SEW-EURODRIVE de alta
eficiência para poupar
energia. Praticamente todos
os acionamentos mecânicos
foram substituídos por motores ou servo-motores SEW.
Com a implementação destes equipamentos conseguiu-se
no final uma grande poupança no consumo de ar compri-
mido.
A nível de consumo de ar comprimido, se tomarmos como
exemplo a TECN-BIB500SL, esta gasta cerca de 300 litros/
min contra os 2000 litros/min de máquinas semelhantes
com a mesma potência total instalada. Apresenta-se assim
uma poupança de 85% de consumo de ar comprimido que
facilmente poderá ser traduzido numa grande poupança no
consumo de eletricidade.
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A empresa
A Sociedade Icebel iniciou a actividade de produção de
equipamentos para fins-de-linha em 1993. Em 1996 cons-
truiu instalações próprias na Zona Industrial do Casal da
Lebre – Marinha Grande, tendo adquirido em 2005 uma
unidade fabril e duplicando a área coberta com potencial de
crescimento. É reconhecida em vários setores industriais
como especialista em equipamentos para manipulação
automática, paletização, transporte de artigos, transporte de
cargas paletizadas e embalagem de paletes. Fornece
setores tão variados como sejam as indústrias vidreira, alimentar,
bebidas, laticínios, tintas, plástico, cortiça, etc.

A aplicação
A aplicação é uma solução inovadora para uma situação comum
em linhas de produção de garrafas: uma linha divide-se em duas
para, nestas, serem efetuadas as operações mais morosas e que
condicionariam a cadência caso esta divisão não acontecesse.
Na sua forma mais tradicional, os desviadores responsáveis por
esta operação são acionamentos pneumáticos ou elétricos com um
funcionamento necessariamente violento dada a necessidade de
efetuar desvios rápidos. O desviador de tacos, graças à sua
construção e tecnologia de controlo, possibilita o desvio mais
suave e controlado (e, como tal, menos propenso a quedas) das
garrafas, num movimento fluido ao longo dos transportadores.
O controlo da aplicação é totalmente efetuado no Variador
Tecnológico MOVIDRIVE® B, com recurso às potencialidades
oferecidas pelo controlo de posição lógico e sequencial
IPOSPLUS® integrado de série, a destacar: contagem do número
de garrafas para cada divisão através de entrada de contagem
rápida e determinação dinâmica dos vários tempos de funciona-
mento, bem como dos valores de aceleração e velocidade do

ICEBEL

motor (em função da velocidade da linha) que, em conjunto,
garantem que o desvio é sempre preciso. A funcionalidade “Modu-
lo” (também ela disponibilizada no Variador Tecnológico
MOVIDRIVE®  B) elimina erros de posição acumulados, característi-
cos dos movimentos rotativos com relação de transmissão infinita.
O Variador Tecnológico comunica com o controlador de nível
superior através de uma rede de Bus de Campo DeviceNet™,
sendo que apenas são trocados dados de estado quer da linha,
quer do desviador. Por se pretender um sistema modular que
permita ser utilizado em rede ou de forma isolada, os parâmetros
de funcionamento são definidos numa funcional e amigável
Consola de Operação SEW DOP11B-10 e os sinais de comando e
sinalização locais ligados diretamente ao variador tecnológico com
recurso a um opcional de expansão de E/S.

Os acionamentos
- Variador Tecnológico MDX61B0005-5A3-4-00, equipado com
opcionais de encoder (DEH11B) e expansão de E/S (DIO11B):
- Gateway de Bus de Campo DeviceNet™ DFD11B/UOH11B;
- Consola de operação DOP11B-10;
- Servo-redutor KAF37 CMP50S/KY/AS1H/SM1, equipado com
encoder absoluto de alta resolução HIPERFACE®.

MARROC TELECOM

A aplicação
Esta aplicação consiste no controlo de painéis acústicos e barras
de iluminação instalados na sala de conferências da sede da
Marroc Telecom. Os painéis e barras são controlados por sistemas
de elevação acionados por um total de 15 moto-redutores SEW de
veios paralelos equipados com encoder absoluto, que por sua vez
são comandados por variadores tecnológicos MOVIDRIVE B. Os
moto-redutores são dotados de duplo freio (freios independentes),
de baixo ruído, certificados para aplicação em teatro, nomeada-
mente por questões de segurança.
O motion controller MOVI-PLC Advanced (com programação
baseada no framework MultiMotion Light, da SEW-EURODRIVE)
controla autonomamente os 15 eixos, com os quais comunica
através do bus interno SBUS, fornecido de série com os Variadores
Tecnológicos MOVIDRIVE. Toda a automação corre no MOVI-PLC.
A interface Homem-Máquina está implementada na Consola de
Operação, concentrando funções de operação e de diagnóstico.
Entre outras funcionalidades permite a utilização de cenas pré-
-definidas e comunica com o MOVI-PLC via Ethernet.
Com uma interface simples e intuitiva assente sobre uma represen-
tação gráfica do layout físico é possível ver a configuração atual do
sistema, criar novas cenas, consultar cenas previamente configura-
das e compará-las com a cena atual, inibir o movimento de deter-
minados painéis ou barras e, com um simples botão, posicionar
automaticamente todo o sistema de acordo com a cena pretendida.
A mesma interface permite também a operação manual de cada

Movimentação
e comando para teatros

eixo, individual-
mente ou em
conjunto, dependendo da seleção do operador.
A utilização do framework MultiMotion Light para programação do
motion controller MOVI-PLC Advanced permitiu desenvolver e
testar previamente todo o software de controlo, enquanto os
Variadores Tecnológicos e os moto-redutores já se encontravam
instalados em Marrocos, através da funcionalidade “eixos virtuais”
oferecida pelo MultiMotion. Isto permitiu que o arranque e
comissionamento do sistema no local fosse bastante rápida e
simples.

Os acionamentos
- 15 moto-redutores de veios

paralelos e freio duplo FA67B
AM90 FKDF90L4

- 15 Encoders absolutos de alta
resolução AS7W

- 15 Variadores Tecnológicos
MDX61B0014-5A3-4-00

- 1 Motion Controller MOVI-PLC
Advanced DHE41B/OMH41B-T0/
UOH11B

- 1 Consola de Operação
DOP11B-60, 15 “, TFT tátil, a
cores (64K)


