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the original O&P carving robot

Made in Italy



ORTIS pode fazer muito mais do que 
próteses e ortoses mecânicas:

“Esse investimento em tecnologia representou uma ajuda extraor-
dinária para nós. Nossos custos de fabricação caíram e, em vez de 
produzir um espartilho a cada hora, agora podemos fazer cinco.”

Vicente Benenati, Director executivo
Ortopedia e Próteses da Costa Leste

“O sistema de 7 eixos ORTIS é um “trabalhador incansável”! A 
versatilidade do sistema nos permitiu criar nossos produtos para 
a clínica internamente com o CAD / CAM que antes pensávamos 

ser impossível.”

Eric Eisenberg, MS CPO
Membro e cinta de biotecnologia

A ORTIS PODE OTIMIZAR SEU NEGÓCIO



ORTIS é um sistema de fresagem robótica es-
pecialmente criado para o mercado ortopédico 
que permite criar qualquer tipo de modelo (po-
sitivo e negativo) para a produção de órteses e 
próteses personalizadas. ORTIS é capaz de tra-
balhar poliuretano, com densidade de até 500 
kg / m³, e outros materiais leves desde que pos-
sam ser usinados a seco, como gesso, resinas, 
plásticos, madeira, espuma de borracha, etc.

FLEXIBILIDADE DE PRODUÇÃO

POSSIBILIDADE DE ABERTURA OU 
AUMENTO NOVAS ÁREAS DE NEGÓCIO

DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE IN-
TEGRADO ARPP® INTERNAMENTE:
“VERIFICAÇÃO DO TORQUE DE CARGA 
DA FERRAMENTA”

PRIMEIRA SOLUÇÃO ROBOTIZADA APRE-
SENTADA NO MERCADO ORTOPÉDICO, QUE 
HOJE TEM MAIS DE 40 CLIENTES NO MUNDO

SUPORTE PARA PERNAS, CAPACETES, BUSTOS, 
CADEIRAS E COLCHÕES ORTOPÉDICOS, etc.

the original O&P carving robot

ORTIS REPRESENTA UM GRANDE SAL-
TO PARA A INDÚSTRIA ORTOPÉDICO



®

CONFIABILIDADE E ROBUSTEZ
Mais de 10 anos de feedback positivo sobre os robôs e os 
componentes usados conferem à ORTIS um alto nível de 

confiabilidade.

SOFTWARE DESENVOLVIDO INTERNAMENTE
Funções e procedimentos automáticos desenvolvidos espe-

cificamente para o setor ortopédico.

SOLUÇÃO ABERTA
Tecnologia de código aberto.

INOVAÇÃO E FERTILIZAÇÃO CRUZADA
A ORTIS nasceu em 2006 como uma empresa intersetorial de P&D e 
inovação, onde a troca de ideias e tecnologia também leva a benefí-

cios mútuos e ao desenvolvimento de novos mercados.

BAIXOS CUSTOS 
DE MANUTENÇÃO

SEM PERDA DE TEMPO
TEMPOS DE INICIALIZAÇÃO RÁPIDOS

SEM CUSTOS ADICIONAIS DE ADAPTAÇÃO
DE TECNOLOGIA

GARANTIA DE INVESTIMENTO

SOLUÇÕES À MEDIDA DE TODOS
AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS

A TECNOLOGIA MAIS AVANÇADA 
DISPONÍVEL NO MERCADO

ARPP® É O ÚNICO SOFTWARE DESENVOLVIDO PARA 
O MERCADO ORTOPÉDICO QUE INTEGRA TODAS AS 
FUNÇÕES NECESSÁRIAS PARA A PROGRAMAÇÃO DAS 
FASES DE TRATAMENTO EM UM SÓ AMBIENTE.

Esta solução de software é desenvolvida internamen-
te para se integrar totalmente com o sistema robótico, 
garantindo tempos de aprendizagem rápidos e procedi-
mentos de fornecimento simples, adequados a todos os 
níveis de experiência.

Graças ao ARPP® e sua função de controle remoto 
FlexRemote, o ORTIS pode ser gerenciado e controlado 
remotamente, de qualquer lugar, através de uma simples 
conexão à Internet.

ORTIS pode ser usado com qualquer scanner ou CAD 3D que 
permita a exportação de arquivos padrão (STL, AOP, VRML).

PRINCIPAIS FATORES E BENEFÍCIOS PARA NOSSOS CLIENTES

A PROGRAMAÇÃO
ALCANÇADO PARA TODOS



+ FEEDING LINE

ESSENTIAL PRO ENTERPRISE

SOLUÇÕES ESCALÁVEIS CONSTRUÍDAS DE SUAS NECESSIDADES
ORTIS adapta-se a qualquer contexto de produção, com uma vasta gama que vai desde soluções com-

pactas como ponto de partida até soluções para produção em série em grande escala.

Robô

Mesa rotativa: sétimo 
eixo interpolado

Cabeça do fuso elétrico,
380V trifásico

Dispositivo de 
pré-ajuste a laser 

Area de trabalho***
Bustos
Dispositivos ortopédicos 
para membros inferiores
Sistemas

Dimensão total

Peso 

Alimentando
380VAC, trifásico, 50 - 
60Hz**

Nível de ruído 

Ar comprimido

Nota: sistema automático de limpeza e aspiração disponível a pedido
* dependendo do modelo instalado
** Pedidos baixos
*** Dependendo do sistema de fixação

Expanda sua capacidade de produção adicio-
nando uma célula a qualquer modelo ORTIS! 
Nosso software de programação ARPP® gera a 
sequência de fresagem de acordo com as dife-
rentes peças posicionadas na linha de carrega-
mento, obtendo um processo de produção to-
talmente automatizado.

<75 dB 

Opcional, mínimo 3  bar

<75 dB para instalação típica 

Mínimo 6 bar 

<75 dB para instalação típica 

Mínimo 6 bar 

Magazine 
de ferramentas 

Robô antropomórfico de 6 eixos
Área de trabalho de cerca de 1.000 mm

Mesa de alumínio
450 x 450 mm, 60 rpm,
Sistema integrado na célula

1,0 quilowatt
24.000 rpm
Sistema de auto-arrefecimento
Extremidade para pinça ER20 (diâmetro da 
haste da ferramenta de 2 a 12 mm)
Troca manual de ferramentas

laser para medição automática do compri-
mento da ferramenta

Diam.600 x (H) 1.000 mm
350 x 200 x (altura) 650 mm
500 x 600 x (altura) 350 mm

Blocos usináveis até
700 x 700 x 1.200 mm.
Possibilidade de extensão do plano
Suporte para blocos maiores

Todo o sistema é completamente fechado 
em uma caixa de alumínio, projetada para 
extração de cavacos.
As dimensões são:
1.700 mm (comprimento) x 1.250 mm
(largura) x 2.450 mm (altura)

Total cerca de 600 kg

6KVA
(consumo médio de 1,5 kw)

12KVA
(consumo médio de 4,5 kw)

15KVA
(consumo médio de 5,5 kw)

Instalação de piso industrial.
Área mínima por sistema:
3.000 x 3.000 x 2.700 mm
Área por unidade de controle:
1.000 x 1.000 x 2.000 mm.

Robô com base: 550 kg
Mesa rotativa: 270 kg
Unidade de controle: 250kg

Robô com base: 650 kg
Mesa rotativa: 270 kg
Unidade de controle: 250kg
Porta-ferramentas: 280kg

Instalação em terreno industrial
Área mínima por sistema:
4.000 x 4.000 x 3.000 mm
Área por unidade de controle:
1.000 x 1.000 x 2.000 mm

Blocos usináveis até
1.200 x 1.200 x 1.800 mm
Possibilidade de extensão do plano de apoio 
para blocos maiores

laser para medição automática do compri-
mento da ferramenta

laser para medição automática do compri-
mento da ferramenta

3,6 quilowatts
24.000 rpm
Refrigerado a ar com ventilador
Extremidade para pinça ER30 (diâmetro da 
haste da ferramenta de 3 a 20 mm)
Troca manual de ferramentas

4,0 quilowatts
24.000 rpm
Refrigerado a ar com ventilador
Cones ISO30 (diâmetro da haste da ferra-
menta de 3 a 20 mm)
Troca automática de ferramenta

com 10 posições para cones ISO30. O robô ar-
mazena o porta-ferramentas que contém a fe-
rramenta no magazine. Usado para mais tarde 
pegar automaticamente a nova ferramenta.

Mesa de alumínio
700 x 700 mm, 60 rpm
Possibilidade mesa rotativa / fixa adicional

Mesa de alumínio
700 x 700 mm, 60 rpm
Possibilidade mesa rotativa / fixa adicional

Robô antropomórfico de 6 eixos
Área de trabalho de cerca de 1.600 mm

Robô antropomórfico de 6 eixos
Área de trabalho de 2000 a 2.500 mm



FABRICA
MACHINALE

an EpicaTM International Company

Clientes de 
todo o 
mundo
As melhores empresas de 
fabricação ortopédica do mundo 
usam ORTIS.

... e muitos outros.
Você também pode fazer parte 

desta grande família.


