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• Sistema de produção flexível e modular

• Procedimentos a prova de erro para partes do trabalho junto com a linha de produção

• Substituição temporária de apertadeiras com falha diminuindo o tempo de parada de linha

• Opera com chaves SCS Freedom³ e controladores DC de apertadeiras de terceiros

• Capacidade de comunicação com protocolos customizados

• Habilidade de trabalhar com múltiplas ferramentas em paralelo

• Grande variedade de operações suportadas: aperto (torque e torque/ângulo), lógica, código de barras e genérico

• Escaneamento VIN

• Relatórios e estatísticas

• Fonte de alimentação AC com unidade PC de backup

FMS Multistation
Retrabalho Online, Backup, Estação Piloto/Retrabalho, Estação de Reparo
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• Flexível

• Modular

• Eficiente

• Capacidade a prova de falhas

• Econômica



Reparo  
FMS pode reproduzir uma estação de produção. 
Em caso de reparo de um item de produção, FMS 
guia o operador em cada fase do procedimento 
de retrabalho, com a mesma qualidade e  
rastreabilidade de dados da linha produção.

Ferramenta de backup 
A Bancada FMS pode ser utilizada como back 
up de ferramentas da linha de produção. 
Devido à sua flexibilidade, a FMS pode ser 
facilmente deslocada e substituir uma 
ferramenta defeituosa com agilidade 
evitando impactos negativos a produção.

Piloto beta (pré-série) 
ou baixa produção   
A FMS  é a solução perfeita para baixa 
produção ou pré-série, onde as ferramentas 
de aperto ainda não estão definidas, podendo 
armazenar todas as operações de montagem 
de uma linha de produção.

  Leitor de código de barras para reconhecimento 
       de peças e rastreabilidade

Conectividade com ferramentas elétricas
A FMS, equipada com software VPG+, pode se comunicar diretamente 
com as Chaves SCS e, utilizando protocolos industriais, com a maioria 
dos controladores de ferramentas elétricas do mercado.


