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ESCULTOROB É UM
SISTEMA ROBOTIZADO 
DE 7-EIXOS PARA 
FRESAGEM DE 
SUPERFÍCIES DE 
MÁRMORE, GRANITO E 
PEDRA NATURAL
Graças à sua tecnologia avançada, ScultoRob pode fresar 
qualquer tipo de modelo artístico e arquitetónico dese-
jado, como estátuas, baixos-relevos, colunas, capitéis e 
muito mais.

ScultoRob representa o investimento em tecnologia que 
aumenta o nível de qualidade, segurança, economia e 
flexibilidade de sua produção.

A configuração padrão do ScultoRob inclui:

Opcional

Robô
Ao controle
Cabeça eletromandril sist. de troca aut. de ferramentas
Magazine de ferramentas com 10 posições
Sonda automática
Pré-ajuste do laser
Mesa rotativa
Software ARPP®

Mesa fixa
Scanner



®

UM SOFTWARE 
PARA TODAS AS 
NECESSIDADES DE
PROGRAMAÇÃO
ARPP® é o software de programação e simulação de robôs 
totalmente desenvolvido internamente. É o software mais 
fácil e poderoso de programar do mercado que permite
gerencie totalmente o robô sem a necessidade de usar 
software adicional.
ARPP® possui recursos CAM que geram um caminho de 
ferramenta otimizado para mármore. Esta solução exclu-
siva garante tempos de aprendizagem rápidos e fornece 
ao operador procedimentos simples para:

O ScultoRob pode ser gerenciado e controlado remota-
mente, em qualquer lugar e a qualquer hora, com uma 
simples conexão à Internet. De fato, graças ao aplicativo 
FlexRemote, desenvolvido por nós, o trabalho realizado 
pelo ScultoRob pode ser constantemente monitorado, 
inclusive com o uso de uma webcam, proporcionando 
maior flexibilidade e controle ao operador.

Os cursos de formação são realizados nas instalações do 
cliente por pessoal altamente qualificado em 2 ou 3 dias. 
Graças à facilidade do sistema, o aprendizado é simplifi-
cado e o tempo de inatividade da produção é minimizado.

Nossos clientes recebem assistência em todo o mundo 
com intervenções presenciais e remotas, dependendo do 
caso específico. A assistência é completa, ou seja, respon-
de tanto às necessidades de hardware como de software, 
com a grande vantagem de os nossos clientes terem um 
interlocutor único para cada necessidade.

Controle remoto, treinamento 
e suporte

Realizar projetos CAM em geometrias digitais geradas 
externamente.

Utilize funções CAM específicas para o setor de marmo-
raria, como extração e desbaste do disco.

Acompanhe as fases de mecanização visualizando os mo-
vimentos 3D do robô na célula.

Simule a remoção de material em 3D, gerando automa-
ticamente as etapas subsequentes do processamento 
CAM com base no material residual real.
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SISTEMA COMPLETO, INOVADOR E CUSTOMIZÁVEL, 
COM FUNÇÕES ARTÍSTICAS ESPECÍFICAS

L XL XXL
Robô

Cabeça do 
eletromandril

Alimentando

Loja de 
ferramentas

Dimensões de 
instalação

Mesa rotativa

Bloco 
usinável

Disco

Marcador

Pré-ajuste 
do laser

Faixa nominal 2,65 m 3,1 m

15 /25 / 40 ton
1.000 x 1.000 mm - 1.200 x 1.200 mm

com líquido

10 posições + 1 disco

1.200 mm

< 0.05 mm
200 - 600 V trifase 50 - 60 Hz

4,2 m
235 kg 325 kg 550 kg

0,08 mm 0,1 mm 0,1 mm

2.800 x 1.000 mm 3.000 x 1.000 mm 4.000 x 1.000 mm

1.500 x 2.500 mm 1.500 x 3.000 mm 1.800 x 4.000 mm

15 kW 20 / 30 kW 30 kW
12.000 voltas / min 12.000 / 10.000 voltas / min 10.000 voltas / min

ISO40 ISO50

650 mm 800 / 1.000 mm 1.200 mm

23 kW 35 / 55 kW 75 kW
16 kW 20 / 30 kW 35 kW

6 x 7 m 7 x 8 m 9 x 10 m

Energia

Tensão

Capacidade padrão

Dimensões aproximadas

Capacidade de carga

Dimensão
(diâmetro x altura)

Diâmetro máximo 
recomendado

Precisão de medição

Diâmetro máximo 
do disco a ser medido

Carga útil

Velocidade

Potência máxima absorvida

Dimensão plano carregamento

Repetibilidade posicionamento

Acessório de ferramenta

Consumo médio de energia

Sistema de refrigeração


