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Máquinas Especiais 
Projetos, desenvolvimentos e 

fabricação de máquinas 
especiais ,bancadas de testes e 

sistemas robotizados. 

Softwares de Controle 
Sistemas de visão inteligente, 

LabView, controle de máquinas e 
processos industriais e aquisição 
de dados  de alta resolução em 

alta velocidade. 

Soluções em IoT 
Sistemas Web-IoT, com “machine 
learning” , Sistemas cognitivos e 

analíticos com o IBM Watson 
disponibilizando os “KPIs” 

necessários à sua tomada de 
decisão 

SOLUÇÃO 
A bancada de testes de caixas 
de câmbios desenvolvida pela 
SETUP e exportada para a 
Mercedes Benz da Argentina, 
possibilita que todas as caixas 
de câmbio fabricadas por eles 
sejam 100% testadas antes da 
liberação final, assegurando 
assim a qualidade dos produtos 
oferecidos.

DESAFIOS 
Criar uma máquina que 
atendesse todos os modelos 
de caixa de câmbio da 
Mercedes Benz Argentina, 
que possibilitasse o teste das 
caixas manuais, 
semiautomáticas, e as 
automatizadas controladas 
por ECUs.

BENEFÍCIOS 
Baixo custo em relação às 
máquinas importadas da europa, 
somados à possibilidade da 
personalização das 
características da máquina 
durante todo o processo de 
desenvolvimento e uma 
interface amigável no idioma 
espanhol.

CARACTERÍSTICAS 
 • Teste de caixas de câmbio, leves, médias e pesadas sejam manuais, semiautomáticas ou automatizadas.  

 • Controle da embreagem automática em sincronismo com as mudanças de marchas durante a execução dos testes.  

 • Leituras dos sensores de posição internos na caixa de câmbio sem a necessidade de transdutores especiais com uso de FPGA. 

 • Controle do abastecimento do óleo da caixa de câmbio em testes com medidor de vazão.  

 • Interface touch-screen colorida conectada em HDMI diretamente no controlador Compact Rio  

 • 02 Unidades hidráulicas da Rexroth, com circuito duplo das garras de fixação da caixa de forma a garantir a segurança durante os testes  

 • Acoplamento automático entre a caixa de câmbio e a embreagem com sensoreamento de engate correto.  

 • Geração de relatórios em formato PDF diretamente da CPU da Compact Rio da National Instruments.  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