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Mahr – Em números

• Unidades de negócio: metrologia, buchas e guias de esferas, sistemas de dosagem Fundada em  

1861 em Esslingen, sul da Alemanha.

• Headquarter: Göttingen, norte Alemanha.

• Faturamento 2013: aprox. 250 Mio. €, investimento em P&D apr. 7 % do faturamento.

• Faturamento interno (Alemanha): 35%.

• Funcionários: aprox. 2000 no mundo.

• Comercialmente ativa em mais de 60 países.

• Subsidiarias: em 18 países



Mahr – Global



Mahr – História



Mahr – História



A produtividade de sistemas de calibração 
com o uso de automação 



O objetivo geral é aumentar a eficiência de custo e 

tempo, e melhorar a produtividade e qualidade do 

produto, o que requer um amplo entendimento das 

tecnologias facilitadoras, bem como dos métodos e 

ferramentas.

A Indústria 4.0 descreve a quarta revolução industrial,

o que leva a uma produção inteligente, conectada e 

descentralizada. Um aspecto central é a comunicação 

contínua entre seres humanos, máquinas e produtos 

durante o processo de produção.

Indústria 4.0



Com máquinas e processos inteligentes 

busca-se a máxima eficiência aliada a 

flexibilidade, é o que podemos chamar de 

customização da fabricação em massa. O 

processo de calibração, da mesma forma, 

necessita evoluir para ser capaz de 

atender aos requisitos tecnológicos e 

produtivos deste novo ambiente.

A metrologia precisa ser inteligente.

Indústria 4.0 - Fábrica Inteligente



SMAHRT Metrology

A produtividade de sistemas de calibração com o uso de 
automação



Calibrador Analógico Calibrador Digital Calibrador Automático

SMAHRT Metrology
A evolução tecnológica do Sistema de Calibração 



SMAHRT Metrology
Produtividade

Tempo de Calibração – Sistema Automático
5 minutos

Tempo de Calibração – Sistema Manual
Em média 15 – dependendo da habilidade do operador.

3x mais 
produtivo



SMAHRT Metrology



1º Banco Micrométrico Mahr Banco Micrométrico Manual Banco Micrométrico CNC

SMAHRT Metrology
A evolução tecnológica do Sistema de Calibração 



SMAHRT Metrology – Máquina de 
Medição Universal PLM600-E CNC

Range de medição direta: 200 mm

Range de medição: 0 to 600

Incerteza de medição MPEE1 : (0.085 + L/1500) µm

Força de medição com monitoramento eletrônico:  0 to 13.9 N 



SMAHRT Metrology – Máquina de 
Medição Universal 828 CiM CNC

Range de medição direta 300 mm

Range total de Medição: 0 to 1000 mm

Incerteza de medição MPEE1: (0.055 + L/1500) µm

Força de medição com monitoramento eletrônico: 0 to 13.9 N 



SMAHRT Metrology – Máquina de 
Medição Universal 828 CiM CNC



SMAHRT Metrology – MARWIN
Pronto para a Indústria 4.0



SMAHRT Metrology – MARWIN
Pronto para a Indústria 4.0

Monitoramento Remoto

Partindo de uma demanda da Indústria 4.0 através do "Big data", criamos um sistema que 

coleta dados em tempo real das estações de medição Mahr a fim de possibilitar a análise:

• Número de execuções sem erros de cada programa de medição

• Tempo de execução residual de cada programa de medição

• Tempo médio de execução de cada programa de medição

• Tempo de disponibilidade e capacidade de máquina

• Melhoria contínua no planejamento de manutenções preventivas

O status de cada estação de medição é exibido como semáforo



MarWin Monitoramento Remoto

Mahr
MarWin PC 1

MarWin PC 2

MarWin PC 3

Remote Monitor

Memory location Display system

Software de BI

Datapool e.g. 

In network

SMAHRT Metrology – MARWIN
Pronto para a Indústria 4.0



SMAHRT Metrology – Data Matrix



SMAHRT Metrology
Soluções inteligentes na Industria 4.0



SMAHRT Metrology
Soluções inteligentes na Industria 4.0



Mahr do Brasil Ltda.

Avenida João Pescarini, 590 – Jardim 
Trevisan – Vinhedo – SP

Fone: (19) 3876-8600

E-mail: apoio.vendas@mahr.com.br

Carlos Eduardo Correia
(11) 98611-3596
Carlos.correia@mahr.com.br
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