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CAPAS PARA
ROBÔS
INDUSTRIAIS
Linha completa de Capas de
Proteção e Serviço de higienização
para máquinas e robôs..

+55 11 99147.9280

PROTEÇÃO 

atendimento@dinxautomation.com.br

made in brazil



Os braços robóticos são equipamentos fundamentais
em muitos processos de manufatura nas indústrias,
muitas vezes, trabalhando 24h e expostos à
contaminantes que prejudicam sua estrutura
mecânica e componentes, motores e demais
acessórios instalados.

As capas de proteção são fundamentais para garantir
proteção ao braço robótico, protegendo dos
contaminantes expostos na operação, bem como,
prolongando sua via útil, reduzindo os custos com
manutenção e paradas da produção.

A DINX dispõe de uma ampla linha de capas para
proteção, incluindo desenvolvimento com ligas de
grafeno e antiestética para aplicações especiais.
Todas as capas são produzidas no Brasil.

Variações de capas
80+

Proteger para durar mais.

+55 11 99147.9280

made in brazil



MODELOS

Capas para Robô de Pintura

Capas para Robô em área de
Fundição/Siderurgia

Linha completa de capas de proteção.

+55 11 99147.9280

Capas para Robô de Solda

Capas para Robô em manufatura de
eletrônicos (capas antiestática)

Desenvolvimento de Capas para
aplicações especiais com ligas de
grafeno e elementos avançados.



ÁREAS DE ATUAÇÃO

+55 11 99147.9280

> Projeto e instalação de Células Robotizadas> Projeto e instalação de Células Robotizadas

> Projeto e montagem de Painel de Comando> Projeto e montagem de Painel de Comando

> Programação de CLP, IHM e Robôs> Programação de CLP, IHM e Robôs

> Esteiras transportadoras> Esteiras transportadoras

DINX Automation Brasil
 

Av. Queiros Filho, Nº 3260, Vila Suíça - Santo André/SP
 

atendimento@dinxautomation.com.br
www.dinxautomation.com.br

PABX/WhatsApp: +55 11 9.9147-9280

Conheça nossas

> Distribuição de equipamentos para indústria> Distribuição de equipamentos para indústria

> Manutenção preventiva em máquinas e robôs> Manutenção preventiva em máquinas e robôs

> Comissionamento e Tryout> Comissionamento e Tryout

> Projeto e instalação de linhas de montagem> Projeto e instalação de linhas de montagem


