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Tecnologia de carrinho móvel independente

Um avanço no controle de 
movimento rápido e flexível

Trocas mais rápidas 
de produção



A mudança nos requisitos do cliente pode estar levando 
você a entregar operações de produção menores que 
exigem trocas mais rápidas e maior flexibilidade da máquina. 
Ao mesmo tempo, você pode precisar otimizar a produção e 
aumentar a lucratividade, reduzindo os custos. 

No centro da Tecnologia de carrinho móvel independente MagneMotion, há uma 

nova geração de motores lineares que fornecem um desempenho significativamente 

maiordo que as esteiras convencionais. 

maior desempenho e flexibilidade
O controle de precisão e o movimento inteligente otimizam a eficácia e a velocidade 

do veículo, eliminando interrupções e resistências. 

maior confiabilidade
Menos peças móveis do que os sistemas convencionais, o que significa menos 

manutenção e inatividade, e 10 vezes mais rápido. 

modular e escalável
A incomparável flexibilidade acomoda milhares de veículos controlados de forma 

independente e várias variações do produto. 

integração simples
Protocolos de comunicação industrial padrão e perfis de movimento configurados por 

software para trocas rápidas e fáceis. 

maior flexibilidade 
da máquina



A próxima geração de  
controle de movimento
Historicamente, o controle de movimento incorporava mecânica 
de correntes, correias, engrenagens e longarinas. Essas soluções 
mecânicas tinham flexibilidade limitada, desperdício de energia e 
levavam a custos excessivos de manutenção. 

As soluções iTRAK e MagneMotion são o próximo passo em controle 
de movimento, eliminando as correntes de acionamento rotativas, 
correias e engrenagens do passado. Elas substituem a mecânica por 
perfis de software simples e eficazes, redefinindo a velocidade e a 
flexibilidade em automação. 

a tecnologia de carrinho móvel independente



segurança

1985
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2015

Soluções tradicionais de motor

eixo de transmissão mecânico
•	 	Projetos	mecânicos	complexos	e	 

manutenção constante

•	 Pequena	flexibilidade	ou	escopo	para	atualizações

•	 Limitado	em	velocidade	pelo	sistema	mais	amplo

•	 Desperdício	de	energia	devido	à	fricção

eixo de transmissão eletrônico
•	 Manutenção	reduzida	e	um	grau	de	flexibilidade

•	 	Modelos	atualizados	juntamente	com	novos	 

desafios mecânicos

•	 Melhor	velocidade	da	linha

•	 Melhor	consumo	de	energia

Uma nova abordagem para  
o controle de movimento

Tecnologia sem inclinação de soluções  
iTraK e magnemotion
Projetada	sem	restrições	mecânicas	para:

•	 Minimizar	a	manutenção

•	 	Troca	de	produtos	com	o	pressionar	de	um	botão

•	 Simplificar	os	projetos	mecânicos

•	 Fácil	atualização	através	da	redução	da	usinagem	complexa

•	 Operar	mais	rápido	com	menos	tempo	de	parada	não	programada

•	 Reduzir	o	consumo	de	energia	através	do	direct	drive

a tecnologia de carrinho móvel independente  
será a solução que você está procurando se: 
•	 Sua	aplicação	atual	utilizar	correntes,	correias	ou	engrenagens

•	 Seus	projetos	atuais	estiverem	atingindo	o	limite	da	velocidade	

operacional

•	 Você	não	puder	combinar	o	movimento	contínuo	e	o	

intermitente

•	 Trocas	forem	necessárias	com	frequência

•	 A	remoção	do	espaçamento	fixo	puder	melhorar	o	 

desempenho geral

•	 Você	tiver	custos	demasiados	de	manutenção

Assista agora

https://www.youtube.com/watch?v=ufwBnkTHxI8


Por que a tecnologia de carrinho móvel 
independente	é	um	avanço	no	controle	 
de movimento
iTRAK e MagneMotion são, atualmente, a solução para desafios de controle 
de movimento, oferecendo flexibilidade ao mesmo tempo que melhoram 
significativamente o desempenho. A tecnologia de esteira inteligente oferece aos 
designers	de	máquinas	a	oportunidade	de	projetar	uma	máquina	‘sem	inclinação’	
que	pode	ser	facilmente	ajustada	à	sua	aplicação	específica.	

aGr
análise  
sanguínea
“Penso que o iTRAK terá um ótimo futuro; estamos 

considerando utilizá-lo em outras aplicações para substituir 

a indexação com came. ”

derek beattie, Gerente de projetos elétricos da  
aGr automation  

arup
laboratório  
clínico
A versatilidade da tecnologia de circuito nos permitiu 

permanecer na mesma dimensão, mas aumentar 

significativamente nossa capacidade para o futuro. 

Heidi Kildeezt, Gerente de projeto, arup

o iTraK faz a diferença

Assista agora

Assista agora

http://www.magnemotion.com/itrak/
https://www.youtube.com/watch?v=ND5uGSlcRZs


projeto on-machine
Nosso	sistema	é	projetado	para	IP65	por	padrão.	

Velocidades altas até 2m/s
As velocidades de motores lineares são muito 
maiores do que a mecânica tradicional. 

cargas altas até milhares de kg
A	massa	da	carga	útil	é	determinada	pelos	
requisitos	de	aceleração	e	projeto	de	mancal.	

flexibilidade sem precedentes 
Com a tecnologia 

de carrinho móvel 

independente, trocar a 

dimensão da embalagem 

ou as configurações de 

agrupamento pode ocorrer com o pressionar de um botão, 

tudo	programado	com	o	Studio	5000	Logix	Designer®.		

solução integrated architecture
O iTRAK e o MagneMotion fazem parte do sistema 

Integrated	Architecture®	da	Rockwell	Automation,	que	

ajuda	a	oferecer	máquinas	que	são	flexíveis	para	a	

manufatura	Just-In-Time	com	níveis	de	desempenho	

acima daqueles alcançáveis com os sistemas mecânicos 

convencionais.  

controle do servo fundamental  
no núcleo
Até	hoje,	os	servomotores	têm	sido	rotativos	ou	lineares.			

O iTRAK combina esses dois conceitos em uma solução 

poderosa de movimento que oferece o movimento linear 

ou rotativo em um pacote, resultando em uma abordagem 

inteiramente nova para o controle de movimento.  

Velocidades de linha mais rápidas
A velocidade e a aceleração da nossa tecnologia de carrinho 

móvel independente são significativamente mais altas do 

que as soluções mecânicas tradicionais, como as correntes e 

correias, com seus acionadores programáveis independentes 

melhorando ainda mais a velocidade da linha.  

manutenção reduzida
O	iTRAK	e	o	MagneMotion	foram	projetados	para	utilizar	

poucas peças móveis. Os acionadores são conectados de 

forma	rígida	à	estrutura	e	os	mancais	e	trilhas	guia	duráveis	

podem reduzir muito o tempo de parada não programada 

de manutenção. 



Maior velocidade da linha e flexibilidade: 
melhor valor em tudo
O melhor valor que um fabricante de máquinas pode oferecer 
é	melhorar	o	processo	que	sua	máquina	executa.	O	iTRAK	e	o	
MagneMotion	liberam	o	projetista	de	máquinas	das	restrições	do	
projeto	de	came	mecânico	para	que	ele	possa	focar	no	processo,	 
na programação e na inovação da mudança.

Velocidade de linha mais rápida + Troca mais rápida = Diferenciação

os benefícios para os fornecedores de 
máquinas:
•	 Produção	da	máquina	líder	de	mercado	de	50%	ou	mais

•	 Maior	flexibilidade	com	um	único	projeto

•	 Valor	agregado	para	os	clientes

•	 Projeto	de	máquina	diferenciado

•	 Máquina	menor	e	mecânica	mais	simples

os benefícios para os fabricantes:
•	 Taxas	maiores	de	produção	de	50%	ou	mais

•	 Inatividade	reduzida	para	trocas

•	 A	dimensão	menor	da	máquina	economiza	 
espaço no chão

•	 Execuções	mais	curtas	também	podem	ser	rentáveis

•	 Menor	manutenção	periódica

Os	principais	criadores	de	máquinas	em	todo	o	mundo	estão	projetando	seus	produtos	

de última geração em torno do iTRAK e do MagneMotion. Essas novas máquinas para 

embalagem, produção de bolsas, preenchimento de cartões, agrupamento, montagem 

de dispositivos e aplicações de ciência da vida são as melhores da categoria em relação a 

desempenho	e	menor	inatividade.	Da	mesma	forma,	os	usuários	finais	que	implementaram	

essas máquinas relatam retornos do investimento que ultrapassam muito as expectativas. 



o iTraK faz a diferença

Ao	projetar	máquinas,	os	sistemas	iTRAK	e	MagneMotion	podem	ser	
adquiridos como uma unidade totalmente personalizada e montada, 
como componentes individuais ou como uma mistura de peças 
personalizadas e padrão.

modular, adaptável e expansível para qualquer aplicação
Os	layouts	dos	sistemas	iTRAK	e	MagneMotion	são	flexíveis	e	ajustáveis	para	ajudar	a	alcançar	

uma	máquina	de	dimensão	ideal	para	os	requisitos	de	produção.	O	sistema	é	construído	em	

seções	classificadas	para	IP65	e	cada	uma	delas	contém	um	motor	e	um	variador	multifásicos.	

Seções	curvas	e	retas	podem	ser	combinadas	de	modos	diferentes	para	criar	ovais,	retângulos	e	

quadrados.	Com	o	iTRAK,	a	forma	também	pode	ser	girada	na	orientação	horizontal	ou	vertical	

ao longo de qualquer eixo. 

Como funcionam os carrinhos móveis 
independentes

Velocidade de linha mais rápida + Troca mais rápida = Diferenciação

KHs
preenchimento  
e selagem  
de bolsas
“O	iTRAK	é	revolucionário.	Em	vez	de	usar	elementos	mecânicos	

para	transportar	seus	produtos	através	da	máquina,	agora	

estamos usando um dispositivo guiado magneticamente que 

pode	ajustar	sua	geometria	através	do	software.	Ele	vai	mudar	

para	sempre	a	maneira	como	é	feita	a	produção	de	bolsas”.	

roger calabrese, Gerente do centro de competências, KHs

Assista agora

www.youtube.com/watch?v=KNpaXStMSD8


QuickStick	é	o	sistema	de	transporte	inteligente	que	oferece	maior	
desempenho e menor custo de propriedade, oferecendo uma 
alternativa mais rápida, mais limpa e mais eficiente para os sistemas 
de esteiras de paletes. A tecnologia de motor linear permite que os 
módulos	sejam	configurados	de	ponta	a	ponta,	criando	uma	força	
eletromagnética	para	impulsionar	as	transportadoras	até	10	vezes	
mais rápido do que os sistemas tradicionais. 

movimento inteligente
•	 Ideal	para	ambientes	industriais,	

limpos, hostis e outros ambientes 

exclusivos

•	 Posicionamento de malha fechada e 

rastreamento	de	identificação	(ID)

flexível
•	 Transporta e posiciona um amplo 

intervalo de cargas

•	 Manipula e controla diferentes pesos 

de carga útil simultaneamente

•	 Os módulos podem ser adicionados 

ou removidos, fornecendo diversas 

opções de linha de produção

fácil de usar
•	 O	projeto	modular	se	integra	

facilmente aos sistemas existentes

•	 Veículos	de	mancal	de	carga	útil	

passiva	viajam	sem	cabos	de	energia/

comunicação 

custo de propriedade reduzido
•	 Menos peças móveis exigem menos 

manutenção

•	 Aumenta a produtividade diminuindo 

o tempo de movimento da 

transportadora para a estação de 

processo

aplicações adequadas
•	 Ideal	para	um	amplo	intervalo	de	

aplicações de automação de processo 

e montagem

 

quickstick
Mais rápido, mais limpo e mais eficiente 
do que os sistemas convencionais



MagneMover	LITE	é	um	sistema	de	transporte	inteligente	e	com	
custo	bastante	reduzido	projetado	especificamente	para	movimentar	
cargas	leves	de	maneira	rápida	e	eficiente.	O	MM	LITE	supera	as	
esteiras de correia e corrente convencionais para aplicações  
OEM/na	máquina	e	para	os	requisitos	de	movimento	exigidos,	
oferecendo novos níveis de desempenho e otimização do processo. 

movimento inteligente
•	 Posicionamento preciso (nenhuma 

parada	difícil	exigida),	viagem	

bidirecional, movimento suave, e 

relatório e controle contínuos da 

transportadora

otimização do processo
•	 Ferramentas	de	simulação	e	

configuração	simplificam	o	projeto	e	a	

otimização do sistema

rastreabilidade completa
•	 Saiba	o	ID	exclusivo	de	cada	

transportadora e onde ela está 

sempre, com relatório completo da 

trilha de auditoria, e com a capacidade 

de priorizar o roteamento de 

transportadoras individuais

layouts flexíveis
•	 Os layouts do sistema podem ser 

orientados de várias maneiras 

diferentes

aplicações adequadas
•	 Produção farmacêutica, 

preenchimento	estéril	e	asséptico,	

embalagem de alimentos e bebidas, 

automação de laboratório, aparelhos 

médicos	e	fabricação	de	produtos	

para o consumidor

fácil de limpar e manter
•	 Com	capacidade	para	lavagem	IP65.	

Menos peças móveis significa menos 

manutenção

magnemover liTe
Movimento rápido, 
controlado e flexível



O QuickStick HT é projetado para fornecer um transporte rápido 
e preciso para cargas pesadas até milhares de quilos. É a solução 
ideal para montagem automotiva ou outras aplicações industriais 
e também espaço limpo, porta-luvas ou aplicações submersas, e 
pode ser facilmente integrado às linhas de produção existentes ou 
servir como plataforma para aplicações de última geração. 

funcional
•	 Ideal	para	ambientes	industriais,	limpos,	

hostis, submersos e outros ambientes 

exclusivos

•	 Posicionamento de malha fechada e 

rastreamento	de	identificação	(ID)

•	 Opções	de	projeto	inovadoras	permitem	

novos layouts, diferentes soluções de 

guiamento, ângulos, trocas e menos 

eixos automatizados exigidos

fácil de usar
•	 O	projeto	modular	integra-se	facilmente	

aos sistemas existentes

•	 Sistema	de	controle	fácil	de	usar	para	

uma implementação rápida

•	 Local	de	parada	de	troca	fácil	com	um	

comando simples de software 

custo de propriedade reduzido
•	 Menos peças móveis exigem menos 

manutenção

•	 Aumenta a produtividade diminuindo o 

tempo de movimento da transportadora 

para a estação de processo

•	 Menos sensores, paradas, cabos, 

conectores e tubulações significa menos 

inatividade

flexível
•	 Transporta e posiciona um amplo 

intervalo de cargas

•	 Manipula pesos diferentes de carga útil 

simultaneamente

aplicações adequadas
•	 Ideal	para	ambientes	industriais,	limpos,	

hostis, submersos e outros ambientes 

exclusivos

quickstick HT
Automação inteligente para cargas pesadas



O	iTRAK	é	uma	nova	abordagem	revolucionária	para	controle	de	
movimento que dispensa a tecnologia mecânica ou de servo-
movimento, permitindo o controle independente de vários 
movedores impulsionados magneticamente em caminhos 
retos e curvos. Usando o iTRAK, os criadores de máquinas e 
equipamentos podem customizar as máquinas mais facilmente, 
reduzir a complexidade mecânica, e oferecer maior desempenho. 

maior desempenho  
e flexibilidade
•	 O controle de precisão e o movimento 

inteligente otimizam a eficácia e a 

velocidade do veículo, eliminando 

interrupções e resistências

melhor confiabilidade
•	 Menos peças móveis do que os 

sistemas convencionais, o que 

significa menos manutenção e 

inatividade, e 10 vezes mais rápido

modular e escalável
•	 A incomparável flexibilidade acomoda 

milhares de veículos controlados de 

forma independente e várias variações 

do produto

integração simples
•	 Protocolos de comunicação industrial 

padrão e perfis de movimento 

configurados por software para trocas 

rápidas e fáceis

aplicações adequadas
•	 Embalagens, produção de bolsas, 

preenchimento de cartões, 

agrupamento, montagem de 

dispositivos e aplicações de ciência 

da vida

 

iTraK
Um avanço no controle de 
movimento rápido e flexível 



*± 0,1 mm de alcance com calibração

Horizontal levanta 90°

iTraK configurações de operação

Vertical

Dependente da configuração  
do Magnet

especificações	técnicas

Produto   Dimensão do motor  Velocidade máxima  Força máxima

MagneMover LITE  1 M   2 m/s   10 N 

   .5 M   2 m/s   10 N 

   Curva   2 m/s   6 N 

   Chave   2 m/s   6 N 

QuickStick   1 M   2,5 m/s    

   .5 M   2,5 m/s 

QuickStick HT  1 M   3 m/s   2.500 N 

   .5 M   3 m/s   2.500 N 

   .5 M largura dupla  3 m/s   5.000 N 

Produto Aceleração Repetibilidade Carga útil

MagneMover LITE até 0,2 G ± 0,5 mm até 2 kg 

QuickStick Até 1 G ± 0,5 mm* 2-100 kg 

QuickStick HT até 6 G ± 1 mm 100-4.500 kg

Produto    Certificações  Proteção de entrada   Tipo de realimentação 

MagneMover LITE   UL, CE   IP 65   Absoluto 

QuickStick   UL, CE   IP 65   Absoluto

QuickStick HT  UL, CE   IP 65   Absoluto 

Produto    Resolução de realimentação Comprimento das seções

MagneMover LITE  <10 um   N/A 

QuickStick   <10 um   N/A

QuickStick HT  <10 um   N/A

Dependente da configuração  
do Magnet



Tabela de especificações do iTraK 

Passo mínimo do acionador 65 mm

Aceleração > 10 g

Repetibilidade < 100 um

Comprimento do sistema 12 m por Gateway

Carga útil Limitada apenas pelo mancal e F = ma

Certificações UL, CE

Proteção contra entrada IP65

Tipo de realimentação Absoluta

Resolução de realimentação < 10 um

Comprimento da seção 400 mm

Tamanho do motor Velocidade máxima Força máxima

50 mm > 5 m/s 264 N

100 mm 4 m/s 529 N

150 mm 2,75 m/s 793 N

discos de rastreamento do sistema 
magnemover liTe

motor quickstick

malha de trilho de  
precisão de 2 m



iTRAK, Integrated Architecture, Kinetix e Studio 5000 Logix Designer são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc. As marcas comerciais não pertencentes à  
Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas. 

www.magnemotion.com

Rockwell	Automation,	Inc.	(NYSE:ROK),	a	maior	empresa	do	mundo	dedicada	à	automação	industrial,	torna	seus	
clientes mais produtivos e o mundo mais sustentável. Em todo o mundo, nossas marcas de bandeira de produtos 
Allen-Bradley®	e	Rockwell	Software®	são	reconhecidas	pela	inovação	e	excelência.	

Siga	a	ROKAutomation	no	Facebook,	no	Twitter	e	no	Google+.		 	Inscreva-se	em	nosso	
canal	do	YouTube.	Conecte-se	conosco	no	LinkedIn.	

© 2016 Rockwell Automation, Inc. Todos os direitos reservados.Publicação MOTION-BR002A-PT-P – Novembro de 2016

http://www.magnemotion.com
https://www.youtube.com/user/ROKAutomation
https://twitter.com/ROKAutomation?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/ROKAutomation/
https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://plus.google.com/+RockwellautomationInc/videos

