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Promens a.s., Berry Bramlage 
Aplicação: Lixar, Pulverizar, Aparar 

Indústria: Transporte, Maquinaria Pesada  
  
 O fabricante de plásticos Promens precisava de uma solução de programação de robôs 

especializada no gerenciamento de variedade de peças, complexidade e diversidade de 

processos. Um estudo exaustivo seria realizado sobre os principais softwares de programação 

offline do mercado. Quando todos foram postos à prova, apenas uma plataforma ficou em pé. 
  

 
  

Plataforma de Programação Robótica Conquista e Supera 

Concorrentes em Peças Complexas 
Promens a.s., Berry Bramlage, é uma empresa global de fabricação de plásticos com um grande 

portfólio de produtos. Uma de suas divisões europeias precisava de uma solução de programação 

de robôs que pudesse lidar com variedade de peças, complexidade e diversidade de processos, 

especialmente com diferentes marcas de robôs para processos de lixamento, pulverização e 

corte. Só depois de um estudo exaustivo dos principais pacotes de software de programação off-

line do mercado, uma destas soluções provou seu poder de permanência até o final. 
  
Um software se destacou por sua gerar programas livres de erros robóticos, interface de usuário 

intuitiva, flexibilidade para múltiplos processos e fácil de usar em peças complexa. Quando 

testado, o software de programação off-line Robotmaster da Hypertherm se destaca dos demais. 
  
A Escolha Clara 
Localizada na República Tcheca , a Promens em Zlin é especializada em moldagem por injeção 

de reação (RIM) e vacuum forming de componentes plásticos para máquinas agrícolas, de 

construção, transporte de massa e veículos de passageiros. Com mais de 25 anos de experiência, 

a Promens é o fornecedor preferido de muitos, incluindo Iveco, Rostselmash, Snoeks e Volvo. 

 

 



2 

 

Após o processo de moldagem, grandes painéis de carroceria de plástico para colheitadeiras, 

ônibus e vans são lixados preparando as superfícies para a pintura. Tradicionalmente, o processo 

de lixamento era manual. Porém, é uma tarefa empoeirada, árdua e potencialmente perigosa. A 

Promens melhorou a segurança e a saúde dos operadores implantando um robô de lixamento. 
  
" Lixar é um trabalho árduo e insalubre", diz Tomas Jurcak, engenheiro de robótica e automação 

da instalação de Promens Zlin. " Com o desemprego muito baixo na República Tcheca, também é 

difícil encontrar pessoas suficientes para fazer esse tipo de trabalho." 
  
A Promens também queria garantir alta qualidade consistente, o que é difícil com a variabilidade 

inerente ao trabalho manual. Com a automação robótica a tarefa é igualmente feita todas as vezes. 
  
O fabricante também usa robôs para processos de pulverização e rebarbação de poliuretano em 

moldes. O processo de pulverização  exige movimentos muito rápidos em pressão alta, o que só é 

possível com a automação robótica. O corte robótico subsequente remove o excesso de material. 

  
Em produção há vários anos, a programação desse processo especial de pulverização e remoção 

robótica havia sido realizada por um integrador de sistemas usando o software de programação 

offline Robotmaster. Em 2017, a Promens determinou que seria mais 

rentável para trazer programação de robôs dentro da fábrica, contratando Jurcak para este trabalho. 
  
Recursos Simples de Usar, Trajetórias Complexas 
Jurcak havia trabalhado anteriormente para um integrador robótico onde construía e programava 

células robotizadas. Agora ele seria o responsável pelos esforços de robótica interna da Promens 

e queria ter a certeza de que estava usando a ferramenta certa para o trabalho. 
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Foram testados seis grandes pacotes de software de programação offline . Cada um foi testado 

por semana, o quão intuitivo e eficazes eram as interfaces com usuário, enquanto detectavam erros 

tais como como singularidades e colisões. Cada software foi classificado com base em dezenas 

de parâmetros, incluindo preço. 
  
"O Robotmaster se destacou na detecção e prevenção de singularidades, erros e colisões ", diz 

Jurcak . “A simplicidade da geração de trajetórias é realmente boa. Tem as implementações 

necessárias para a realização de trajetórias complexas. " 
  
Com a complexidade das peças geralmente ocorrem erros. O software Robotmaster verifica 

automaticamente singularidades, problemas de alcance, limites e colisões. Em seguida, gera uma 

trajetória robótica livre de erros. Identificar e corrigir os erros da programação offline maximizam 

a produtividade e a rentabilidade do robô. 
  
"Você pode gerar um programa quase perfeito para peças muito complexas", diz Jurcak. “Quanto 

mais complexa a peça, melhor o Robotmaster. Dos outros softwares que testei, apenas dois eram 

quase tão poderosos quanto o Robotmaster. " 
  
Depois de testar exaustivamente os seis softwares diferentes, e classificar seu desempenho, 

Jurcak restringir o trabalho ao Robotmaster e a outras duas opções. Ele diz que esses dois outros 

pacotes de software, apesar de poderosos, tinham uma interface de usuário ruim e a estabilidade 

era inferior. O outro era muito caro e exigia quantidades excessivas de poder de computação. 
  
Apenas um software se destacou dos demais. A escolha clara foi o Robotmaster. 
  
Eixos externos, Sem Suor 
Desde o licenciamento em 2017, a Promens diz que o Robotmaster superou as expectativas. Jurcak 

espera usar a intuitiva interface de usuário do software e suas ferramentas de otimização para 

programar peças adicionais. O Robotmaster também gerencia facilmente eixos externos, incluindo 

rotativos e trilhos, para otimizar o processamento de peças grandes e complexas. 
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A Promens fabrica os componentes para os seus clientes, que podem executar painéis muito 

grandes de até 2,5 metros de comprimento , como este grande painel de corpo . Uma mesa rotativa 

posiciona as peças para o pleno acesso durante o lixamento. A configuração correta do eixo e sua 

otimização foi fácil com Robotmaster, controlando eixos externos tanto no modo indexado como 

em movimentos coordenados com os robôs . 
  
Vários processos, Uma plataforma, Qualquer robô 
A Promens utiliza robôs ABB seis eixos para o lixar e processos de pulverização, e um robô 

KUKA seis eixos para o processo de corte. Como uma solução de software única, o software 

Robotmaster gerencia a simulação e a programação para qualquer uma das principais marcas de 

robôs. Desde a usinagem e soldagem, até o corte e rebarbação, o Robotmaster fornece 

programação intuitiva baseada em tarefas para uma ampla variedade de processos de fabricação. 
  
"Eu preciso conhecer apenas uma interface de usuário, um software para cada processo, por isso é 

muito mais fácil do que usar um software para pulverização, outro para aparar e outro para lixar ", 

diz Jurcak . “ Eu tenho um software para todos os processos , e é incrível.” 
  
Ter uma plataforma de programação para vários processos permite ao usuário trazer uma tarefa 

para qualquer célula robótica. A Promens lançou recentemente uma nova célula de 

trabalho robótica que combina lixar e aparar em uma única célula. Jurcak está programando o 

novo robô com seu parceiro de software confiável. 
  
Mais uma vez, a escolha clara é o Robotmaster. 
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