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NONWOVEN PAPIER KUNSTSTOFFTEXTIL

A Mahlo® disponibiliza mundialmente sistemas de medição, regula-
gem e automação para os sectores industriais têxtil, não tecido e
acabamento, revestimento, Coating & Converting, filmes e
extrusão, bem como pasta de papel e papel.

Mahlo® é sinônimo de tecnologia de ponta internacional, de tradição
alemã, de uma empresa familiar moderna e de porte médio, que
está presente nos mercados mundiais

3	com a pesquisa e desenvolvimento de produtos inovadores,
3	na concepção e construção,
3	com soluções tecnicamente sofisticadas e vantajosas em
 termos econômicos
3	e com um serviço pós-venda eficiente orientado para o cliente.

Estamos à sua disposição 365 dias por ano e 24 horas por dia.
Contate-nos! 
 
Somos o parceiro para o seu futuro!

Prezado cliente,

Mahlo GmbH + Co. KG

Mahlo España S.L.

Mahlo Italia S.R.L.

Mahlo Ouest S.P.R.L.

Mahlo America Inc.

Mahlo Brasil Ltd.
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Sistemas padrão e soluções especiais personalizadas

Precisão e confiabilidade – Produtos com a qualidade mais elevada
mediante automação e monitoração! Isto leva a uma redução
de custos e aumento da eficiência na produção.

A Mahlo baseia-se em mais de 70 anos de experiência para os
processos e procedimentos dos sectores que fornece. Aqui são
utilizados não somente os sistemas padrão da Mahlo.

Através da construção modular dos sistemas, estes podem ser
adaptados flexivelmente a todas as aplicações. Assim, são cumpridos
tanto os requisitos padrão como também exigências muito
particulares.

Para a Mahlo, os clientes são parceiros, a cujos requisitos adaptamos
os nossos sistemas de forma individual para obter a melhor
relação custo-eficácia possível.

Filosofia

O sucesso da empresa tem origem na aliança perfeita formada
pelos nossos clientes, os produtos da Mahlo e os nossos funcioná-
rios, que preenchem exatamente as necessidades dos nossos
clientes... ah blá-blá-blá. Enquanto a nossa concorrência filosofa
diligentente, nós criamos a solução para os seus problemas.

O seu sucesso é a nossa filosofia e nada mais!

Mahlo® International:
Com cinco subsidiárias, mais de 
70 representações e 40 estações 
de assistência técnica, estamos 
presente em mais de 100 países em 
todo o mundo.

Mahlo® GmbH + Co. KG
Donaustr. 12
93342 Saal/Donau
Tel.: +49-9441-601-0
Fax: +49-9441-601-102
info@mahlo.com 
www.mahlo.com

Visão geral 4
Visão geral tabular

Apresentação do produtos  
a partir da pág.  6 
Apresentação do produto com breve descrição
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NÃO TECIDO

VERZUGSERKENNUNG/
VERZUGSKORREK- TUR

Deformações de produtos corrigidas: o sistema automático de
endireitamento Orthopac

Os sistemas de endireitamento da família Orthopac da Mahlo são,
normalmente, sistemas de endireitamento através de rolos, onde
são combinados o sistema de exploração e os rolos de endireita-
mento. No entanto, está disponível a ponte de exploração como
aparelho único, mas também um sistema de endireitamento
manual sem ponte de exploração.

Para atender os requisitos da indústria têxtil, estão disponíveis inú-
meras variantes e opções. Desde um sistema de detecção de defor-
mações até máquinas de endireitamento grandes e melhoradas para 
produtos largos e pesados, como tapetes ou instalações combinadas.

Combinação de máquina de endireitamento e controles de processo

Todos os sistemas da gama Orthopac podem ser equipados de forma 
modular com um sistema de controle de processo e combinam 
assim a funcionalidade do sistema de endireitamento Orthopac e do 
sistema de controle de processo Optipac VMC em um dispositivo.

+ Orthopac FMC-15 –  Detecção de deformações
O sistema automático de endireitamento Orthopac FMC é o coração e o 
núcleo da gama Orthopac. O dispositivo é composto por um sistema de 
leitura e regulagem eletrônica para a correção de deformações. 

Ele serve essencialmente para a identificação e registro de protocolo de 
deformações remanescentes na saída de uma instalação, por ex., na 
rama. Permite determinar também a densidade dos fios. No entanto, 
pode ainda ser conectada a máquinas de endireitamento externas, 
servindo então como unidade de regulagem.

Variantes:
Orthopac FMC T:    Ponte padrão com sistema de leitura óptica e dois  

cilindros de guia
Orthopac FMC EP:  Ponte compacta somente com sistema de leitura óptica

SISTEMA AUTOMÁTICO DE ENDIREITAMENTO E DE  
CONTROLE DE PROCESSOS ORTHOPAC

DETECÇÃO E CORREÇÃO DE  
DEFORMAÇÕES

Melhor qualidade dos 
materiais, material corrigi-
do e economia de recursos 
em um passo: com o 
sistema de endireitamento 
e controle de processos 
Orthopac® da Mahlo®.
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DETECÇÃO E CORREÇÃO DE 
DEFORMAÇÕES

+ Orthopac MFRC-15  –  Máquina de endireitamento de precisão
Este modelo é um sistema compacto de endireitamento de precisão
para correção de deformações remanescentes. O ponto forte especial 
do Orthopac MFRC é a precisão de endireitamento muito elevada em 
deformações de produtos relativamente pequenas. A unidade de 
endireitamento compacta é equipada de série com um rolo endirei-
tador oblíquo e um rolo endireitador curvo. Esta disposição permite 
uma dosagem muito precisa do efeito de endireitamento em apare-
lhos pequenos. Disponível com ajuste hidráulico ou elétrico dos rolos 
endireitadores

Variantes:
Aparelho endireitador MMR:   máquina de endireitamento 

manual sem sistema de leitura 
óptica e regulagem

+ Orthopac RVMC-15 – Máquina de endireitamento clássica
O Orthopac RVMC é o sistema de endireitamento universalmente 
aplicável da Mahlo como correção de deformações de produtos para 
quase todas aplicações. Disponível com ajuste hidráulico ou elétrico 
dos rolos endireitadores. A construção modular permite, em caso de 
alteração de requisitos, o equipamento de uma versão adequada às 
exigências.

Variantes:
Aparelho endireitador RMM:   máquina de endireitamento 

manual sem sistema de leitura 
óptica e regulagem

+ Orthopac XRVMC-12  –  Máquina de endireitamento de precisão
Controle e regulagem simultâneos: como primeiro sistema de endi-
reitamento, o Orthopac XRVMC oferece esta combinação única. O con-
ceito completamente inovador foi desenvolvido para o tratamento de 
têxteis de alta qualidade com uma grande dinâmica de deformação. 
Os rolos endireitadores controlados de forma independente garantem 
o maior controle possível do processo de endireitamento e mesmo 
as limitadas tolerâncias de deformação residual podem ser mantidas 
sem problemas.

+ Orthopac GRVMC-12  –  Máquina de endireitamento reforçada
A versão reforçada. As elevadas deformações devido à grande largura
dos produtos (p. ex., tapetes) ou têxteis de dimensões estáveis com 
ajustes de deformação definidos (p. ex., denim) exigem uma versão de 
maiores dimensões. As estruturas, mancais e rolos são concebidos para 
cargas elevadas. Fornecida até uma largura de trabalho de 5500 mm.

Variantes:
Aparelho endireitador GRMM:   máquina de endireitamento 

manual sem sistema de leitura 
óptica e regulagem
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+  Orthopac CRVMC-12  –  Especializado para tapetes e têxteis técnicos
O Orthopac CRVMC foi concebido especialmente para cargas mecânicas 
elevadas. Graças aos componentes reforçados, adequa-se principal-
mente ao processamento de tapetes muito pesados e largos. Nesse 
processo, o envolvimento dos rolos endireitadores depende do efeito 
de endireitamento desejado. No caso de um produto que não apre-
sente deformações oblíquas ou curvas, os rolos endireitadores não são 
envolvidos desnecessariamente. No caso de uma intervenção dos rolos 
endireitadores no produto, estes entram em contato com a totalidade 
da largura do produto de modo uniforme, graças ao inovador aciona-
mento posicionador de rolos.

Variantes:
Aparelho endireitador CRMM:    máquina de endireitamento  

manual sem sistema de leitura  
óptica e regulagem

Instalações combinadas

+ Combinações de endireitamento  
(encadeamento de sistemas de endireitamento)
Quando confrontados com os mais elevados requisitos relativamente 
a possíveis deformações residuais é também, muitas vezes, necessário 
desenvolver conceitos de endireitamento específicos. A Mahlo atendeu 
às necessidades desta tendência e elaborou soluções individuais. Isso é 
necessário, uma vez que, em muitos casos, o endireitamento a mon-
tante da rama não é suficiente. Mesmo na própria rama podem ocorrer 
novas deformações. Por isso, a configuração do fio de trama pode ser 
determinada com uma leitura à parte do rolo de entrega da rama. As 
deformações são reguladas ativamente através da regulagem da velo-
cidade do rolo de entrega e/ou com o rolo oblíquo/curvo combinado da 
unidade de endireitamento Orthopac MFRC.

Exemplo: instalação combinada para produtos de malha: sistema de endireitamento
e controle de processos Orthopac RVMC (1) com regulagem da tensão do produto e rolo  
alargador na saída combinado com uma unidade de endireitamento Orthopac MFRC (2)  
na saída da rama
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Sistema de endireitamento de agulhas

+ Orthomax RFMB-12  –  Fusão do sistema de endireitamento
de roda de agulhas e rolos
Correção confiável e rápida de deformações, mesmo com deformações
assimétricas de produtos. A fusão da tecnologia de endireitamento 
de roda de agulhas e de rolo alia na perfeição as vantagens das duas 
tecnologias, originando resultados de endireitamento surpreendentes. 
Um rolo de desagulhamento regulável de forma contínua minimiza 
deformações curvas e deformações de bordo residuais. A estação de 
acionamento inteligente com regulagem de tensão especial para as 
deformações de produto mais reduzidas liga-se ou desliga-se auto-
maticamente (p. ex., no caso de obstruções). Para produtos que não 
podem ser endireitados com uma roda de agulhas, está disponível a 
função de bypass com o simples toque de um botão.

+ Orthofact RMB-12  –  Máquina de endireitamento de roda
de agulhas clássica
Deformações assimétricas (deformações onduladas, deformações em 
S, etc.) em têxteis representam desde sempre um grande desafio. É 
necessário um princípio de endireitamento especial, especialmente 
quando o processo de endireitamento não é efetuado em conexão 
com uma rama (p. ex., a montante de instalações de decatização, 
a montante de instalações de impressão digital, etc.). Para reverter 
fios de trama e fios de urdume para o estado original, o Orthofact 
RMB cria uma tensão transversal mediante rodas de agulhas oblíquas 
livres. Esta tensão oblíqua estira dos fios de trama. A força resultante 
regula as rodas de agulhas livres, uma vez que fio de trama procura 
sempre o caminho mais curto de uma borda à outra do tecido. A 
deformação, seja ondulada ou em S, é endireitada.

Detecção de padrões

+  Patcontrol PCS-15  –  Detecção de padrões, Correção de
distorção, Controle de repetição
O sistema de detecção de padrões líder na tecnologia de câmara. As 
repetições de padrões impressos, tecidos ou sujeitos a tufting são 
avaliados em conformidade com determinados algoritmos e usadas 
para medição, correção e avaliação de deformações e repetições. 
Consoante a área de utilização do Patcontrol PCS, a Mahlo efetua uma 
configuração individual do sistema. O aparelho detecta a posição 
do padrão através de uma ou duas câmaras (consoante a largura do 
produto a ser processado), determina automática e continuamente 
a repetição do padrão, mede/determina a largura dos produtos/
produto e endireita a deformação, em conexão com uma máquina de 
alinhamento, usando o padrão de impressão.

Variantes:
Patcontrol PCS/PDS:   (Pattern Distortion System) 

detecção e controle de deformações de padrões
Patcontrol PCS/PRS:   (Pattern Repeat System) 

detecção e controle de repetições de padrões
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Optipac VMC-15  –  Sistema de controle de processos modular 

O Orthopac VMC é um sistema de controle de processos modular para 
o acabamento de têxteis. Otimiza os processos de secagem e fixação, 
bem como os processos em torno da rama. O sistema mede, registra 
protocolos e regula parâmetros de processo críticos, como tempo 
de permanência, densidade dos fios, umidade residual, gramagem, 
umidade do ar de saída, etc. ao longo de toda a largura de trabalho. 
Isto aumenta a qualidade e economiza recursos e energia. Através 
da construção modular do sistema, este pode ser adaptado flexivel-
mente a todas as aplicações. Assim, são cumpridos tanto os requisi-
tos padrão como também exigências muito particulares. 
O sistema pode também ser integrado em um sistema de endireita-
mento Orthopac. Assim se une a funcionalidade de uma máquina 
de endireitamento com o sistema de controle de processos de um 
aparelho compacto.

CONTROLES E MONITORAÇÃO 
DE PROCESSOS
Os fabricantes e os fornecedores de têxteis lutam contra o aumento 
dos custos de produção e de energia, as margens a baixar, os tempos 
de produção mais curtos e os requisitos de qualidade e flexibilidade 
mais elevados. Equipamento têxtil eficiente em termos de custos e 
orientado para a qualidade é, por isso, de uma importância crescen-
te. Também a produção sustentável e tendência de têxteis de elevada 
qualidade e complexos em termos técnicos têm um papel importante.
Através da tecnologia de medição e de regulagem adequada da 
Mahlo, é possível aumentar claramente a eficiência das instalações de 
produção. Isto significa simultaneamente um aumento da produtivi-
dade, na maioria das vezes com uma qualidade melhorada e reprodu-
zível, um gasto de matérias-primas e mão-de-obra otimizado e uma 
utilização da capacidade da instalação nitidamente melhorada.

Sistema de controle de endireitamento e processos Mahlo para ramas

Gravimat FMIAqualot AMF/HMF

Orthopac RVMC
+ Famacont PMC
+ Optipac VMC

Permaset VMT (HP270) Textometer RMS    Famacont PMC

Ecomat AML (ZS-12) Orthopac MFRC

10 VISÃO GERAL DE PRODUTOS

Orthopac RVMC
+ Famacont PMC
+ Optipac VMC
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+ Tempo de permanência / Tempo de fi xação  –  Permaset VMT
Pirômetro infravermelhos. Para determinar o tempo de permanência 
ou tempo de fixação com a temperatura de produtos desejada, a 
temperatura da superfície do produto é medida sem contato em vários 
pontos do secador mediante um pirômetro infravermelhos resistente a 
elevadas temperaturas. É possível instalar até 64 sensores. A velocida-
de do secador é ajustada automaticamente.

+ Densidade dos fi os / Densidade da trama/malha –  Famacont PMC  
Sensor optoeletrônico/sensor de câmera. O Famacont PMC determina 
sem contato a densidade dos fios através de um procedimento opto-
eletrônico ou imagiológico. No caso do procedimento optoeletrônico, 
os fios individuais ou fileiras de malhas passam pelo sensor e são 
projetados na célula fotoelétrica com o auxílio de uma lente de pre-
cisão óptica. A frequência daí resultante é proporcional ao número de 
fios. No caso do processo imagiológico é utilizada uma câmera de alta
resolução. A imagem é avaliada com um software adequado. Nesse 
processo, é determinado o número de fios tanto na direção do urdu-
me como na direção da trama com a mais elevada precisão.

+ Gramagem  –  Gravimat FMI
Transmissão de radiação. O sistema de medição de gramagem e de 
regulagem mede a gramagem (peso) continuamente, sem contato, 
de forma não destrutiva e com a banda de produto em movimento. 
A medição baseia-se na atenuação da emissão radioativa devido ao 
substrato existente na enda de medição. Este enfraquecimento da 
intensidade gera a referência elétrica para a medição da gramagem 
(peso) do produto.

+ Umidade residual  –  Textometer RMS
Medição da condutividade elétrica. A umidade residual é um critério 
importante para um processamento posterior, perda de produtos 
finalizados e otimização energética. Através de uma medição da condu-
tividade elétrica, os eletrodos determinam a umidade residual na saída 
do secador. A velocidade o secador é adaptada automaticamente, até 
o grau de secagem desejado ser atingido. Estão disponíveis diferentes 
eletrodos para os mais variados requisitos.

+ Umidade do ar de exaustão  –  Ecomat AML 
Medição do vapor de água. Sem um controle adequado, é desperdi-
çada muita energia não utilizada através do ar de saída nos proces-
sos de secagem. O Ecomat AML otimiza o consumo de energia térmi-
ca, monitorando o carregamento de ar de saída com vapor de água 
e regulando-o mediante as rotações do ventilador ou o controle das 
básculas de ar de saída.

+ Temperatura do tecido  –  Wilot WMR  
Pirômetro infravermelhos. Na saída dos secadores, a temperatura do 
produto depende da umidade residual. Para determinar a umidade 
residual, a temperatura da superfície do produto é medida sem 
contato na saída do secador mediante um pirômetro infravermelho 
resistente a altas temperaturas. A velocidade do secador é ajustada 
automaticamente.
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Ecopac EMC-15  –  Sistema de controle de processos para  
processos de secagem

Com a tecnologia de microprocessamento mais moderna, a Ecopac 
EMC garante a qualidade dos produtos e otimiza o balanço energético 
em processos de secagem. O sistema modular de aparelhos para 
a monitoração e regulagem de umidade residual, temperatura do 
produto, tempo de permanência e umidade do ar de saída pode 
ser flexivelmente adaptado à produção atual. Conforme necessário, 
podem ser utilizados até três módulos iguais ou diferentes.

+ Temperatura do tecido  –  Thermoset OMT
Pirômetro infravermelhos. Na saída dos secadores, a temperatura do 
produto depende da umidade residual. Para determinar a umidade 
residual, a temperatura da superfície do produto é medida sem 
contato na saída do secador mediante um pirômetro infravermelho 
resistente a altas temperaturas. A velocidade do secador é ajustada 
automaticamente.

+ Tempo de permanência / Tempo de fixação  –  Permaset VMT
Pirômetro infravermelhos. Para determinar o tempo de permanência 
ou tempo de fixação com a temperatura de produtos desejada, a 
temperatura da superfície do produto é medida sem contato em 
vários pontos do secador mediante um pirômetro infravermelhos 
resistente a elevadas temperaturas. É possível instalar até 64 senso-
res. A velocidade do secador é ajustada automaticamente.

+ Umidade residual  –  Textometer RMS
Medição da condutividade elétrica. A umidade residual é um critério 
importante para um processamento posterior, perda de produtos 
finalizados e otimização energética. Através de uma medição da 
condutividade elétrica, os eletrodos determinam a umidade residual 
na saída do secador. A velocidade do secador é adaptada automati-
camente, até o grau de secagem desejado ser atingido. Estão dispo-
níveis diferentes eletrodos para os mais variados requisitos.

+ Umidade do ar de exaustão  –  Ecomat AML
Medição do vapor de água. Sem um controle adequado, é des-
perdiçada muita energia não utilizada através do ar de saída nos 
processos de secagem. O Ecomat AML otimiza o consumo de energia 
térmica, monitorando o carregamento de ar de saída com vapor de 
água e regulando-o mediante as rotações do ventilador ou o controle 
das básculas de ar de saída.
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Densidade dos fi os / Densidade da trama/malha

+ Famacont PMC-15 (independente)
Sensor optoeletrônico/sensor de câmera. O Famacont PMC determi-
na sem contato a densidade dos fios através de um procedimento 
optoeletrônico ou imagiológico. No caso do procedimento optoele-
trônico, os fios individuais ou fileiras de malhas passam pelo sensor 
e são projetados na célula fotoelétrica com o auxílio de uma lente de 
precisão óptica. A frequência daí resultante é proporcional ao núme-
ro de fios. No caso do processo imagiológico é utilizada uma câmera 
de alta resolução. A imagem é avaliada com um software adequado. 
Nesse processo, é determinado o número de fios tanto na direção do 
urdume como na direção da trama com a mais elevada precisão.

Gramagem

+ Gravimat FMI-15 (independente)
Transmissão de radiação. O sistema de medição de gramagem e de 
regulagem mede a gramagem (peso) continuamente, sem contato, 
de forma não destrutiva e com a banda de produto em movimento. 
A medição baseia-se na atenuação da emissão radioativa devido ao 
substrato existente na fenda de medição. Este enfraquecimento da 
intensidade gera a referência elétrica para a medição da gramagem 
(peso) do produto.

Largura do produto

+ Wilot WMR-15 (independente)
Reflexo de luz infravermelha. Medição automática da largura na 
banda de produto em funcionamento. Diodos de luz IV na operação 
de reflexo determinam a largura do produto de forma contínua e 
precisa. O módulo do sensor tem somente de ser colocado em um 
lado da banda de produto. A construção compacta permite uma 
montagem em espaços estreitos. Assim, é possível equipar em quase 
todos os locais.

Regulagem de secadores de cilindros

+ Atmoset SMT-15 (independente) 
O Atmoset SMT regula a umidade residual do tecido através de seca-
dores de cilindros aquecidos a vapor. Mediante o desvio de tempe-
ratura de água condensada de um valor nominal ajustado, se calcula 
diretamente a energia necessária para a secagem. A capacidade 
térmica é otimizada em função do produto. O Atmoset SMT propor-
ciona um processo de secagem estável e eficaz. Independentemente 
do peso dos materiais ou da velocidade da banda, atinge-se sempre 
o grau de secagem optimizado.
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Antistat AMW-12 – Ionizador - Eficaz contra carga estática

Ionização do ar

A instalação de ionização Antistat AMW permite um processo sem 
falhas no processamento de materiais sintéticos e têxteis com uma 
elevada separação de carga. Através da ionização do ar ambiente, a 
carga eletrostática é derivada das bandas de produto. A Antistat AMW 
pode ser utilizada a alta e baixa velocidade.

Qualiscan QMS-12  –  Sistema principal de qualidade com
atravessamento transversal

Garantia de qualidade e otimização de processos modular

O Qualiscan QMS pode ser utilizado praticamente em todas as in-
dústrias, nas quais os produtos são produzidos em forma de banda 
ou acabados enquanto tal (p. ex., revestidos). Os diversos sensores 
aplicados e dispositivos de medição da série Qualiscan QMS podem 
calcular, registrar protocolos e também regular continuamente, 
durante o processo, parâmetros, como a massa por metro quadrado, 
peso da camada, umidade e espessura de uma série de produtos 
em forma de banda. As áreas de aplicação já testadas variam entre 
revestimento de papel, filme, não tecidos, têxteis, borracha e folhas 
de metal, passando pela fabricação de papel e cartonagens, extrusão 
de filmes e revestimento por extrusão até à produção de não tecidos. 
O Qualiscan QMS é um sistema modular composto por vários sensores 
de medição (módulos) e gabaritos de atravessamento (gabaritos), 
cuja central é apresentada por um ou mais computadores. 

Acessórios:
DieControl APC Pro:   módulo para a regulagem de perfis trans-

versais para matrizes de extrusão comerciais 
com pernos térmicos para a extrusão de 
filmes (filme plano – Cast Film) e revesti-

Sensores: ver pág. 16



15VISÃO GERAL DE PRODUTOS

mento por extrusão.
Gabaritos: 

+ WebPro L – Para grandes larguras
Os gabaritos de atravessamento do modelo WebPro L representam 
o pináculo da gama de gabaritos Mahlo. Eles estão disponíveis para 
larguras de atravessamento até 6,6 metros e podem ser deslocados 
transversalmente à banda até cinco sensores Mahlo em uso contínuo, 
de forma rápida e com precisão. Também está disponível uma versão 
em aço inoxidável para a indústria do papel ou para atmosferas 
perigosas.

+ WebPro M – Para larguras normais
Os gabaritos de atravessamento do modelo WebPro M são utilizados 
para inúmeras aplicações em diversas indústrias e caracterizam-se 
essencialmente pela construção robusta e confiável. Os gabaritos de 
atravessamento deste modelo são utilizados para larguras de produto 
com o máximo de 4 metros e podem alocar até 3 sensores Mahlo.

+ WebPro S – Para espaços confinados
Os gabaritos de atravessamento do modelo WebPro S foram cons-
truídos com o objetivo de poder proporcionar uma plataforma de 
atravessamento extremamente compacta para tais aplicações, no 
entanto, robusta e confiável, onde as condições espaciais do local de 
instalação não permitissem a utilização de um gabarito em O.

+ WebPro XS – Para larguras estreitas
Os gabaritos de atravessamento do modelo WebPro XS são utilizados para 
inúmeras aplicações em diversas indústrias e caracterizam-se essencial-
mente pela construção robusta, confiável e compacta Os gabaritos de 
atravessamento deste modelo são utilizados para larguras de produto de 
0,2 até ao máximo de 2 metros e podem alocar um sensor Mahlo.

+ WebPro C – Para requisitos exigentes
Os gabaritos de atravessamento do modelo WebPro C são utilizados 
para aplicações nas quais ocorre muita sujeira ou nas quais a cabeça de 
medição tenha de ser completamente deslocada para fora da banda de 
produto. Este modelo está disponível para a condução de produtos hori-
zontal ou vertical e distingue-se pela construção robusta, confiável e não 
susceptível a sujeira. Pode ser utilizado na vertical até uma largura de 
produto de 1,2 metros e um sensor horizontal até 2 metros e 2 sensores.

+ UniScan M / UniScan S – Para tarefas de medição unilaterais
Os gabaritos de atravessamento do modelo UniScan M e UniScan S 
são o equivalente unidirecional às estruturas em O bilaterais da série 
WebPro e são projetados especificamente para aparelhos de medição 
unilateral da família Qualiscan QMS da Mahlo.
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Sensores:

+ Gravimat DFI – Gramagem / Espessura
Transmissão de radiação. O sistema de medição de gramagem e de 
regulagem mede a gramagem (peso) continuamente, sem contato, 
de forma não destrutiva e com a banda de produto em movimento. 
A medição baseia-se na atenuação da emissão radioativa devido ao 
substrato existente na fenda de medição. Este enfraquecimento da 
intensidade gera a referência elétrica para a medição da gramagem 
(peso) do produto. A regulagem da gramagem limita consideravel-
mente a largura de dispersão da massa por m² e garante um produto 
final homogêneo.

+ Gravimat FMX – Gramagem / Espessura
Retrodifusão de raios X. O sistema de medição de gramagem e de 
regulagem mede a gramagem (peso) continuamente, sem contato, 
de forma não destrutiva e com a banda de produto em movimento. A 
radiação X de um tubo de raios X é dirigida aos têxteis e, a partir daí, 
é parcialmente refletida de forma dispersa. A maioria da radiação 
passa através do produto e é absorvida por um dispositivo de recolha 
aí montado ou por um contra-cilindro de aço. A porção refletida de 
forma dispersa é uma medida para a gramagem do produto.

+ Gravimat FMX-T – Gramagem / Espessura
Transmissão de raios X < 5 kV. O Gravimat FMX-T permite uma medição 
sem contato e com medição de atravessamento da gramagem/espessura da 
banda de produto em funcionamento ao longo de toda a largura do produto. 
Ele mede filmes finos, não tecidos e outros tecidos com elevada resolução, 
precisão de medição e isenção de erros.

+ Infrascope NIR – Gramagem / Umidade
Absorção de luz infravermelha. O infrascópio IVP monitora a absorção 
da energia infravermelha de todos os componentes ou que estejam 
sobre ou na banda de material na área de infravermelhos de pro-
ximidade. A medição por toda a faixa de espectro e a utilização de 
ferramentas de análise multivariadas gera resultados de calibração 
extremamente precisos de dados em espectros redundantes. O infras-
cópio IVP está disponível em modo de transmissão.

Qualiscan QMS-12  –  Sistema principal de qualidade com
atravessamento transversal
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+ Infralot IMF – Umidade / Gramagem / Espessura
Reflexo de luz infravermelha de proximidade. O Infralot IMF mede e 
controla continuamente a umidade do material mediante a análise 
óptica da energia da luz refletida na faixa de infravermelhos de proxi-
midade nas bandas em funcionamento.

+ Aqualot HMF / AMF – Umidade 
Absorção de micro-ondas. O Aqualot HMF ou AMF mede a umidade 
sem contato à base de micro-ondas. Não depende da qualidade da 
água, das alterações do valor de pH do material, dos materiais de 
enchimento e dos pigmentos cromáticos.

+ Calipro DML – Espessura
Triangulação a laser. O sistema óptico Calipro DML mede a espessura 
ou a espessura da camada dos mais variados materiais, mediante a 
triangulação a laser online e com máxima precisão.

+ Calipro DMS – Espessura
Micrômetro LED. O Calipro DMS mede a espessura do material do produ-
to com uma cortina de luz. É resistente à cor, transparência e opacida-
de, bem como amplamente independente da superfície do material.

+ Optoscope WLI – Espessura / Espessura da camada 
Interferência de luz branca. A luz branca das camadas limite superio-
res e inferiores das camadas mais finas é refletida de forma dife-
rente. Com a medição de interferência podem ser medidos de forma 
precisa revestimentos transparentes em filmes e monofilmes. Através 
de um processo de medição especial, é possível determinar tanto a 
espessura da camada como a espessura do filme online.

+ Airpro APM – Permeabilidade do ar / Permeabilidade
Medição da quebra de pressão. O Airpro APM possibilita uma medição 
altamente dinâmica e com atravessamento da permeabilidade do 
ar e queda de pressão na banda de produto em funcionamento ao 
longo da largura do produto. A área de aplicação é suficiente para 
todo o tipo de tecidos de fibras sintéticas, feltros, papéis densos e 
tecidos de almofada de ar até não tecidos extremamente abertos e 
peneiras de papel.
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Cilindro de regulagem segmentado

+ Ceremat MMZ-12
No caso de vários níveis de processamento do equipamento têxtil, 
não deve ser evitado um arrastamento transversal da banda de pro-
duto em relação à direção de deslocamento dos produtos. O sistema 
Ceremat coloca o produto na banda correta (centralizado). Estão 
disponíveis variantes otimizadas em conformidade com a aplicação.

GUIA DA BANDA DE PRODUTO

INSPEÇÃO DE PRODUTOS

Medição de colorimetria online

+ Colorscan CIS-12  –  Espectrofotômetro
O sistema de medição de cores de atravessamento para a apresenta-
ção de produtos. O sistema de medição utilizado no Colorscan CIS se 
baseia em um espectrofotômetro com uma geometria de 0°/45°. São 
alcançadas velocidades de atravessamento de até 1,2 m/s. O local de 
medição aí criado tem aprox. 18 mm de largura e 60 mm de com-
primento na operação dinâmica. A capacidade de reprodução dos 
valores de medição é perfeita.

Dispositivo de corte de padrões automático

+ SampleCut FSC-12  –  Lâmina de corte a ar comprimido
Para uma monitoração da produção, são muitas vezes necessárias
coletas de amostras diretamente na máquina de produção. No 
entanto, isto só é possível ser feito com os produtos parados ou a 
deslocar-se lentamente e todas as medidas ambiciosas para permitir 
a produção contínua, (bobinador em funcionamento contínuo, etc.) 
não fazem sentido. O Samplecut FSC é a solução dos problemas. O 
aparelho de coleta de amostras testado Samplecut FSC coleta amos-
tras da banda de produto que se desloca rapidamente.

TÊXTIL NÃO TECIDO EXTRUSÃOPAPELREVESTIMENTO
& CONVERSÃO

NÃO TECIDO PAPELREVESTIMENTO
& CONVERSÃO

EXTRUSÃOTÊXTIL
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APARELHOS PORTÁTEIS

Aparelhos de medição de umidade

+ Textometer DMB-15
O Textometer DMB é um aparelho portátil/manual utilizado para a 
medição de umidade em bandas de tecido e bobinas de fios das mais 
diversas variantes. Determina de forma precisa e rápida o teor de 
umidade de matérias-primas, produtos intermediários e produtos 
acabados. Com acessórios especiais, o Textometer DMB também pode 
ser utilizado como aparelho de medição de condutividade para a 
flocagem eletrostática. 

Dispositivo de verifi cação de umidade

+ Aquarius AMZ-1
O dispositivo de verificação de umidade portátil. O dispositivo de 
verificação de umidade portátil para a verificação rápida da distri-
buição de umidade atual, especialmente em corpos de fios.

GERENCIAMENTO DE 
DADOS

Registro de protocolos, arquivamento, definição de interfaces.
Memorizar e arquivar todos os dados de produção importantes
ganha uma importância crescente nas empresas modernas. A
Mahlo consegue disponibilizar uma variedade de auxiliares para o
gerenciamento de dados. A flexibilidade dessas “ferramentas” 
permite a criação de soluções individuais para os problemas dos 
clientes.
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NÃO TECIDO PAPELREVESTIMENTO
& CONVERSÃO

EXTRUSÃOTÊXTIL

TÊXTIL NÃO TECIDO EXTRUSÃOPAPELREVESTIMENTO
& CONVERSÃO
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Com a Mahlo, o melhor suporte técnico e transmissão de „Know How“ são escritos em letra
grande. Graças às várias representações internacionais e estações de assistência técnica,
os clientes dispõem de um suporte competente a nível mundial. Estamos à sua disposição
365 dias por ano e 24 horas por dia. Contate-nos!

Sistemas de medição, sistemas de regulagem, automação:

A MAHLO ASSEGURA QUALIDADE.
MUNDIALMENTE PERTO DE VOCÊ.

3  Com mais de 40 estações de assistência 
técnica em todo o mundo

3  Representantes de assistência técnica em 
mais de 100 países

3  Assistência técnica direta e entrega de 
peças de reposição em um prazo de 24 h

3 Sistema de diagnóstico remoto

3  Linha direta da assistência técnica: 
+49-180-5062456

WWW.MAHLO.COM
Quality made
in Germany

Mahlo GmbH + Co. KG Alemanha

Donaustr. 12, 93342 Saal/Donau

Telefone: +49-9441-601-0

Fax:   +49-9441-601-102

info@mahlo.com

Mahlo Ouest S.R.L. Bélgica

Quartum Center

Hütte 79 - Bte 10

4700 Eupen

Telefone: +32-87-59-69-00

Fax:   +32-87-59-69-09

mahlo.ouest@mahlo.com

Mahlo Italia S.R.L. Italia

Via Fiume 62, 21020 Daverio

Telefone: +39-0332-94-95-58 

Fax:  +39-0332-94-85-86

mahlo.italia@mahlo.com

Mahlo España S.L. Espanha

Calle Luxemburgo nº 4

08303 Mataro (Barcelona)

Telefone: +34-938-640-549

mahlo.espana@mahlo.com

Mahlo America Inc. EE.UU.

575 Simuel Road, Spartanburg, S.C. 29304

Telefone: +1-864-576-62-88

Fax:  +1-864-576-00-09

mahlo.america@mahlo.com
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