arburgXworld
Digitalização para a fábrica do futuro

PROMOTOR
DE EFICIÊNCIA
A digitalização do processamento de plásticos.

2

Digitalização significa ser mais
eficiente! E isso ao longo de
toda a cadeia de geração de valor.
Começando pela aquisição de máquinas e planejamento de tarefas,
passando pela produção e garantia
de qualidade, até a manutenção e
compra de peças de reposição. Isso
inclui o uso responsável dos recursos. Justamente aqui tem início o
mundo da nossa integração digital.
Nosso arburgXworld ajuda você em
todas as áreas. Aumente sua eficiência de produção junto conosco
e incremente sua competitividade
de maneira sustentável.
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SINOPSE
// Rastreabilidade, produção sob demanda e customização de massa, mas também
recursos Gestão e economia circular – estes são apenas alguns exemplos que são
possíveis graças à transformação digital da produção. Nosso “arburgXworld”
(abreviação aXw) oferece o que você precisa para isso. Como parceiros de
tecnologia e sistemas, nosso know-how abrange desde a tecnologia de máquinas, processos, automatização e comando até a
interconexão de TI. Conosco, você implementa

Isso significa o nosso

suas solicitações individuais de digitalização de

”arburgXworld” para você:

forma orientada. Para máxima eficiência de
produção e valor agregado, além de modelos

• Know-how abrangente

de negócios completamente novos!

• Integração de produção e

\\

tecnologia da informação
• Assistentes para comandos
• Gerenciamento de dados on-line
• Plataforma de serviços digitais
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Busca pela estratégia
individual

Módulos ARBURG para
todos os setores

A digitalização oferece um enorme

Deseja aumentar a facilidade de

potencial:

utilização e o controle do processo de

•

Fabricação transparente –

suas máquinas com funções de assis-

Colaboradores são informados

tência ”inteligentes” e módulos de

com segurança

conectividade? Você também precisa

Produção com segurança do

de 100% de rastreabilidade a partir

processo - Processos e produtos

de etapas de trabalho vinculadas nas

são rastreáveis

células de produção? Deseja planejar

Produção flexível – Rentabilidade

sua produção completa com base em

na fabricação de peças pequenas

dados on-line e comandar os proces-

e em baixa escala

sos dinamicamente? Deseja reduzir

Produção eficiente – Processos

seu esforço organizacional com servi-

rápidos e que cuidam dos recursos

ços digitais? Nossa promessa é: somos

•

•

•

seu parceiro de tecnologia e sistemas,
Não existe uma solução genérica

principalmente quando o assunto é

para a digitalização! Afinal, nenhuma

digitalização! Assim você aproveita

produção de moldagem por injeção é

nossas abrangentes competências

igual à outra. Pelo contrário, você deve

e módulos digitais individualmente

buscar soluções próprias para a sua

combináveis. Venha para o nosso

produção. E nós o ajudamos nisso!

arburgXworld!

smart services

smart production

smart machine
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SMART MACHINE:
ASSISTÊNCIA E REGULAGEM
// Os operadores devem poder configurar as sequências de produção de
forma intuitiva e comandá-los com facilidade, independentemente do
número de níveis que possam ter. Isso exige uma máquina inteligente que
ofereça possibilidades abrangentes de integração em rede, que monitore
seus processos e os regule de modo adaptativo, e que dê suporte ativo em
quaisquer situações operacionais. E este é exatamente o objetivo de muitos
recursos dos nossos comandos. Para maior produtividade. Para processos
confiáveis. Para uma melhor qualidade das peças. Para trabalho sem erros.
Em outras palavras: Para mais valor em geral!
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Manutenção Preditiva

Sobre conectividade

Assistentes inteligentes

Custos de manutenção reduzidos e

Interconexão de rede simples e padro-

Trazer mais suporte ao comando? Com

maior disponibilidade: O sistema em

nizada: o protocolo de comunicação

nosso aXw Control FillAssist para a

rede em tempo real de nossa técni-

OPC UA com sua tecnologia inde-

GESTICA, por exemplo, o nível de enchi-

ca de máquinas e análises de dados

pendente do fabricante e do idioma

mento do componente produzido pode

inteligentes formam a base para uma

cria as melhores condições possíveis

ser animado em relação à posição atual

manutenção preditiva (Predictive

para isso. E é exatamente nisso que se

da rosca como um gráfico 3D em tempo

Maintenance). As soluções incluem,

baseiam nossos flexíveis módulos de

real. Isso beneficia até os especialistas

por exemplo, a lubrificação depen-

conectividade: Para comando de pro-

em ajustes, economizando um tempo

dente do desempenho de unidades de

cesso ilimitado entre as ALLROUNDER

valioso. Outro exemplo é o nosso aXw

fechamento por alavanca articulada e

e seu ambiente de produção. Para

Control MeltAssist. Esse usa os dados

servoeixos elétricos para sistemas de

uma disponibilização de informações

de um chip de memória no módulo do

robô. Os intervalos de lubrificação tam-

do processo on-line em ferramentas

cilindro para calcular automaticamente

bém são calculados individualmente,

de software e plataformas principais.

parâmetros como a utilização de plastifi-

dependendo das forças, velocidades,

Ou resumindo para digitalização na

cação e tempos de residência.

trajetos e tempos definidos.

prática!

i
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Mais informações:
Prospecto GESTICA

CONOSCO VOCÊ OBTÉM TUDO
QUE PRECISA DO SEU PROCESSO!

4.set-up

4.production

Ajustes direcionados: Você receberá

Mais liberdade de programação:

um suporte ativo durante a configu-

sequências especiais passam a ser

ração e a entrada de parâmetro e tem

padrão, e até mesmo moldes de

mais tempo para tarefas produtivas.

injeção complexos são dominados
com rapidez.

4.start-stop
Entrada mais rápida em produção: a

4.monitoring

partida e o desligamento de proces-

Estado do sistema sob controle: com as

sos exigentes torna-se mais fácil, com

funções de monitoração abrangentes,

menos peças iniciais.

você detecta desvios a tempo e pode
documentá-los sem lacunas.

4.optimisation
Qualidade e produtividade garantidas:

4.service

Tire mais proveito da sua máquina –

Suporte on-line com economia de

afinal, cada centavo conta.

tempo: análise de falhas remota, com
rapidez, eficiência e segurança – para
disponibilidade ainda maior.
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SMART PRODUCTION:
COMANDO DINÂMICO
// Utilize de modo muito mais eficaz os recursos que tem à disposição, seja para o
planejamento de pedidos, a garantia da qualidade, o gerenciamento de moldes ou
para a manutenção preventiva. A base para isso é uma troca direta de informações.
Os dados de processos são coletados on-line, trabalhados com clareza e disponibilizados de ponta a ponta. Você sabe o que está acontecendo em sua produção onde, quando e como quiser! As sequências podem ser controladas dinamicamente
e otimizadas de maneira direcionada. Como parceiros de tecnologia e sistemas,
cuidamos também da implementação de um gerenciamento digital dos dados para
a organização da produção. Transformando Big Data em Smart Data!
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Registro de dados on-line

Rastreabilidade

Documentação segura sem esforço ou

Colete dados relevantes do processo

erros no registro. Feedback e dados

e da qualidade de peças específicas

de máquinas diretamente disponíveis

e encaminhe-os para um sistema de

para o nível de gestão – inclusive em

avaliação: Para isso, você precisa de

dispositivos móveis! Planejamento

um sistema SCADA, como o Turnkey

detalhado com precisão de minutos

Control Module (ATCM) ARBURG. Ao

para a otimização de aproveitamento,

mesmo tempo, também são visualiza-

qualidade e confiabilidade de entrega.

das as funções importantes de células

No que diz respeito à rede de TI de

de produção completas. Estes incluem,

produção, os Sistemas de Execução de

por exemplo, gráficos de protocolos,

Manufatura (SEM) desempenham um

estados de sistemas, alarmes ou

papel fundamental. Nosso sistema de

resultados de inspeções por câmera.

computador principal (ALS) ARBURG,

Se necessário, você também pode

especialmente adaptado aos serviços

iniciar sequências de produção não

de injeção, permite a troca de dados

cíclicos via ATCM, como por exemplo,

entre instalações/locais de produção

a transferência.

(integração horizontal) e também com
um sistema ERP (integração vertical).

Sempre transparente: troca de
dados direcionada como base para
a máxima disponibilidade.

Sempre pronto para tomar decisões:
informações precisas disponíveis em
todo o mundo a qualquer momento.

i
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Mais informações:
Prospecto Sistema de
computador principal

Portal
arburgXworld

Gerenciamento

Planejamento
da produção

MES

Integração vertical

ERP

Produção
SCADA

Comando
da
Técnica de
domáquina
processo

Produção A

Produção B

Integração horizontal
arburgXworld: portal do cliente da ARBURG
ERP: Enterprise Resource Planning
MES: Manufacturing Execution System – computador principal ARBURG (ALS)
SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition – ARBURG Turnkey Control Module (ATCM)
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SMART SERVICES:
PENSANDO OS TRABALHOS
DE FORMA DIGITAL
// Torne-se mais eficiente! Através da digitalização individual de sequências
operacionais e processos de negócio. É exatamente aqui que entra nosso
portal do cliente “arburgXworld”. Você tem acesso seguro às informações
mais recentes sobre o seu parque de máquinas, seja no lugar de trabalho
ou de forma móvel. Eles se auxiliam de forma imediata em caso de falha 24 horas por dia. Você pode encomendar peças de reposição diretamente
on-line – de forma interativa e conveniente. Você trabalhará com ferramentas de cálculo que economizam tempo e bancos de dados de conhecimento, desde o preparação do trabalho e planejamento da produção até
as vendas e o gerenciamento. Entre em um mundo com possibilidades completamente novas!

14

\\

15

arburgXworld – a plataforma digital
Nosso portal do cliente “arburgXworld” oferece uma situação clássica em que todos ganham: você obtém acesso a serviços digitais exclusivos com valor agregado.
E podemos tornar as sequências de contato ainda mais fáceis e rápidas para você.
Uma oferta extraordinária, que vamos expandir gradualmente. Você pode entrar
gratuitamente no nosso arburgXworld com o pacote “Basic”. Qualquer pessoa
que deseje funcionalidade adicional pode expandir suas opções digitais a qualquer
momento com os pacotes “Premium” e “Premium Connect”.
Também desenvolvemos conjuntamente soluções individuais para você. Por exemplo, quando se trata de se conectar ao sistema de computador principal ARBURG
ou quando você precisa de pacotes especiais e serviços de suporte. Fale conosco
(support_portal@arburg.com).

Sempre atualizado: A imagem virtual do
seu parque de máquinas é alimentada a
partir do banco de dados de ARBURG.

16

Pacote “Básico” - Acesse gratuitamente
Nosso pacote “Basic” garante uma visão geral atualizada, comunicação fácil e
uma reação mais rápida desde o início. E isso 24 horas por dia, 7 dias por semana!
aXw App MachineCenter: visão geral rápida e virtual do parque de máquinas.
Acesso central a informações e documentos relevantes para a produção atual.
aXw App ServiceCenter: basta iniciar as consultas à assistência técnica ou técnica de aplicação da ARBURG. Rastrear o status e o histórico do ticket documentado
automaticamente para economizar tempo.
aXw App Shop: pesquisar e encomendar on-line peças de reposição interativamente. Informações diretas sobre preços, disponibilidades, ofertas, pedidos, entregas e faturas. Aproveitar as ofertas especiais exclusivas. Visão geral de máquinas
em estoque e usadas com disponibilidade imediata (Ready2Go).
aXw App Calendar: rastrear os envios de peças de reposição e visualizar operações de assistência técnica programadas.
aXw App SelfService: analisar as falhas você mesmo e corrigir os problemas
rapidamente. Acessar diretamente às soluções sugeridas para mensagens do
comando da máquina.
aXw App Configuration: Configurar ofertas de máquinas padronizadas online.
aXw App ProcessLog: o aplicativo especialmente para freeformers. Exibir e
arquivar pedidos de construção com dados de processo e da máquina. Gerar
relatórios facilmente sobre pedidos de construção.

AGORA

Empresas que desejam ter acesso ao mundo
digital da ARBURG podem se cadastrar em
www.arburgXworld.com

CADASTRAR
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Fácil: aplicativos como o
„ProcessLog“ garantem uma
documentação automática.

24/7
Acessar e relatar
informações
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Interativo: bancos de dados de
conhecimento como o “MachineFinder”
tornam o trabalho mais fácil.

Pacote “Premium” – Maior aproveitamento
Nosso pacote “Premium” inclui ferramentas de cálculo e bancos de dados de
conhecimento valiosas para preparação do trabalho e planejamento da produção,
com os quais você pode economizar ainda mais os tempos de produção e de
trabalho.
aXw App VirtualControl: simulação do comando atual da respectiva
ALLROUNDER no parque de máquinas. Criar e otimizar conjuntos de dados no
PC ou capacitar funcionários – separados dos processos de configuração ou das
máquinas.
aXw App MachineFinder: assistente para dimensionamento de ALLROUNDERs
com base em dados armazenados do material, do plastificador e da máquina.
Pesquisar no próprio parque de máquinas.
aXw App DataDecoder: analisar e salvar parâmetros importantes de um conjunto de dados da máquina. Comparar até cinco conjuntos de dados diretamente
com uma função de filtro.
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NÓS MOSTRAMOS TUDO O QUE
A DIGITALIZAÇÃO PODE FAZER.
Pacote “Premium Connect” –
Informações ao vivo
Com base no “Pacote Premium”,

aXw App MachineDashboard:

o “Premium Connect” permite que

acessar as informações de estado

você obtenha informações on-line

relacionadas à máquina. Visualizar

confiáveis sobre máquinas e processos.

o processo de produção através de

Os dados para isso são registrados

diagramas de tendência.

com base no protocolo de produção
por meio de um gateway IIoT em sua

aXw App AnalyticsCenter:

ALLROUNDER e processados continu-

documentar parâmetros de moldagem

amente para você. Mais transparência

por injeção. Monitorar e analisar o pro-

sempre que quiser – e também de

cesso de produção diretamente através

forma móvel!

dos diagramas de tendência. Gerar
facilmente relatórios sobre pedidos.

Com os serviços digitais de valor
agregado da arburgXworld, você
pode ganhar até

25.000 EUR
POR ANO*

*Estimativa baseada em uma produção
com 20 máquinas e valores Eurostat
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Mantenha-se atualizado: informações
confiáveis sobre o estado
atual da produção.
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Customização em massa em 3D:
Individualização de componentes
de série moldados por injeção no
material original.

BEST PRACTICES:
POTENCIAIS DIGITAIS
// Através da digitalização é possível integrar processos de produção que reagem
com flexibilidade a alterações e que se comandam sozinhos. Isso leva a um maior
valor agregado dos produtos. Ao mesmo tempo, também permitem incluir modelos de negócios totalmente novos, por exemplo, através da integração direta de
requisitos dos clientes. Como líderes em tecnologia e criadores de tendência no
setor do plástico, estamos constantemente explorando novas possibilidades para
o tecnicamente viável. E isto é demonstrado de modo impressionante aplicando
soluções específicas. Assim, você tem os potenciais correspondentes diretamente
ao seu dispor.

\\

Exemplos on-line
Tudo o que é possível com a digitalização?
Deixe-se inspirar por outros exemplos.
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Individualização sob demanda:
Manufatura aditiva automatizada com
gerenciamento de dados integrado.

Clareza na identificação:
O código Data-Matrix fornece
dados sobre o produto.

Produção em série com inúmeras
variantes: A interconexão com TI é uma
condição preliminar importante para
otimização de processos.

Produtos inteligentes: O chip
de memória integrado fornece
os dados para a produção
descentralizada.

Rastreabilidade: O sistema
SCADA vincula os dados do
processo de uma célula de
produção para cada componente.
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ARBURG GmbH + Co KG
Arthur-Hehl-Strasse
72290 Lossburg
Tel.: +49 7446 33-0
www.arburg.com
contact@arburg.com

© 2022 ARBURG GmbH + Co KG | Todos as especificações e informações técnicas foram reunidas com muito cuidado, mas não podemos assumir qualquer garantia pela
exatidão. Imagens e informações individuais podem divergir do aspecto real da máquina. O manual de instruções válido é determinante para a montagem e para o funcionamento da máquina.
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Este é o acesso para a
nossa midiateca: detalhada,
interessante e variada.

