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Ca
rac

ter
íst

ica
s • Orientação do operador durante o processo de montagem e retrabalho

• Procedimentos a prova de erros

• Seleção automática do programa correto de fixação e da ferramenta associada para a operação

• Instruções visuais para o operador 

• Status em tempo real

• Modo automático ou manual para retrabalho ou para procedimentos de montagem

• Rastreabilidade de dados com gerenciamento VIN

Be
ne

fíc
ios

• Sem culpa na montagem

• Capacidade de processo de retrabalho

• Solução de custo efetivo para retrabalho 
   e processo de montagem

• Melhorar qualidade

• Orientação do operador

• Dados estruturados e rastreabilidade

• Conectividade com todos os produtos SCS com capacidade 
   de gerar relatórios

• Funções customizadas para a necessidade do cliente

Pode ser instalado na Bancada 
FMS Freedom Multistation.

Comunica-se com as chaves SCS 
e a maioria das chaves elétricas 

controladas do mercado

Modo manual ou automático  
para retrabalho ou procedimentos de montagem 

  Chegagem em tempo real da taxa de torque

  Procedimento visual

Rastreabilidade de Dados  
- com gerenciamento VIN 
- checagem após a montagem com o VIN 

  Análise de resultados 
e gráficos



Selecionando a peça

Procedimento para a peça selecionada

  Protocolo aberto / interface de protocolo 
       completo para controladores externos de ferramentas

  Seleção de procedimento diretamente da peça
       

  Pode operar offline e enviar resultados ao banco 
       de dados quando conectado à rede

  Pode trabalhar com operações 
diferentes além aperto:

       operações lógicas, posicionamento,  
nível de líquido, medição de distância, ...


