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Os requisitos de acabamento superficial cada vez mais rigorosos e a qualidade resultante do produto final estão 
intimamente relacionados ao fornecimento de soluções tecnológicas. Em I.T.F. cada solicitação é tratada individualmente e 
com a máxima atenção, colocamos à sua disposição nosso Centro de Testes e Julgamentos para realizar testes de 
processo. Somente após sua aprovação, nosso escritório técnico formulará propostas com o objetivo de garantir uma 
solução que ofereça o máximo resultado em termos de eficiência produtiva e qualidade final do processo requerido.

ENGENHARIA E DESIGN

I.T.F. fabrica todos os seus sistemas internamente, 
para garantir o máximo controle do ciclo de produção. 
A planta, com marcação CE, é produzida seguindo 
altos padrões de construção com base nas normas 
vigentes e com um processo de controle de 
qualidade da empresa. Somente após testes de 
aceitação e posterior validação final por parte do Cliente 
os sistemas saem de fábrica e são instalados pelo usuário 
final.

PRODUÇÃO E REGULAMENTOS
Tendo em conta todo o ciclo de vida dos nossos sistemas, 
o nosso design baseia-se na fiabilidade ao longo do tempo
e na prevenção. Você pode contar com nosso suporte:
vigilância remota da planta, hotline técnico, assistência no
local e peças de reposição sempre disponíveis em nossos
escritórios estrategicamente localizados em 3 continentes.

PENSAMENTO DO CICLO DE VIDA

CICLO INTEGRADO DE DESQUEIMA E LAVAGEM

TÚNEL DE REFRIGERAÇÃOSOPRO CALIBRADOSE LAVAGEM SECAGEM A VÁCUO



Com as crescentes necessidades do mercado em ter produtos de melhor qualidade e soluções com menor impacto 
ambiental.O processo de limpeza tornou-se uma operação obrigatória em todas as linhas de produção da indústria 
de transformação. Desejos de limpeza, ou seja, remover cavacos, rebarbas, óleos, sujeira e outros contaminantes da 
peça de trabalho. Quando se trata de operações de limpeza antes da montagem, um maior grau de limpeza facilita o 
acoplamento das peças e prolonga a vida útil do produto.

SOLUÇÕES PERSONALIZADAS

FLEXIBILIDADE 4.0

A máquina foi projetada para facilitar o acesso do operador durante 
a manutenção, todos os subsistemas são instalados dentro de uma 
cabine separada equipada com portas de vidro blindadas. A 
manutenção ordinária, como a troca do filtro, não requer acesso à 
câmara para não atrapalhar a posição dos sensores e do robô. Nossa 
filosofia de projeto é baseada no princípio da solução chave na 
mão: a máquina é composta por módulos de processo e cada 
módulo é separado do outro por portas automáticas, que separam os 
ambientes de trabalho para evitar contaminação cruzada. O I.T.F. são 
mais do que apenas um rebarbador: é uma solução de lavagem 
integrada. De facto, além da rebarbação, o sistema também pode 
incluir outras operações, como IFW, lavagem pontual, enxague, 
secagem a vácuo e resfriamento final.

DESIGN INTELIGENTE PARA FÁCIL MANUTENÇÃO

Sistemas ITF. As máquinas de rebarbação de água de alta pressão são projetadas para atender ao estado da arte da indústria 4.0. 
A estação de rebarbação em todos os sistemas está equipada com um ou mais robôs com isolamento IP 67 capazes de realizar o 
programa de rebarbação na peça a limpar. Um dispositivo de reconhecimento é instalado na estação de carregamento que 
identifica o tipo de peça e carrega o programa de rebarbação correspondente. 
Durante o processo de rebarbação, o braço robótico guia os bicos de alta 
pressão para cada ranhura da peça, removendo todos os tipos de 
contaminantes. o robô é capaz de pegar a peça e guiar os bicos, 
dependendo das especificações e do tempo de ciclo necessário.



ENGENHARIA EFICIENTE
Otimização de tempo e espaço

Prevenção e manutenção

Automação do processo

Redução de custos do processo

- Economize espaço no sistema.
- Otimização do tempo de ciclo.
- Redução de custos de processo.

Otimização de 
tempo e espaço

Automação do 
processo

Prevenção e 
manutenção

Redução de 
custos do 
processo- Economizando água.

- Economia de energia.
- Redução de residuos.
- Redução de descarte.
- Redução de preço / peça.

- Otimização do tempo de ciclo.
- Produtividade aumentada.
- Redução de custos trabalhistas.
- Redução de preço/peça.

- Otimização do tempo de ciclo.
- Otimização do espaço.
- Produtividade aumentada.
- Redução de custos trabalhistas.
- Redução de preço / peça.

REBARBAÇÃO COM ESCOVA E FERRAMENTA

SOLUÇÕES PADRÃO E PERSONALIZADAS
Nossa equipe de engenharia projeta soluções de rebarbação sob medida para atender às necessidades específicas de 
nossos clientes. Como primeiro passo, é projetado o robô garra que irá manipular a peça. Posteriormente, dependendo do 
grau de limpeza necessário, são escolhidos os bicos mais adequados para cada finalidade. Utilizamos apenas bicos de 
aço inoxidável anti-oclusão, que duram mais do que os bicos tradicionais. Para lidar com todos os tipos de rebarbas de 
mecanização, nossa máquina pode Também integram escovas de rebarbação mecânicas. Após a lavagem todas as 
peças são secas com jato de ar quente ou por secagem a vácuo, e finalmente resfriadas em túnel de resfriamento 
desidratado. Além da carga/descarga, também podemos incluir sistemas de automação.

DESQUEIMAÇÃO COM JATO DE ÁGUA DE ALTA PRESSÃO
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