
A5 Series Standard High-end Servo Injection Molding Machine

Série A5 - Injetora servomotor 
de alto desempenho

Nova  A5, excelente como sempre.

WE WALK ALONGSIDE THE WORLD
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Yizumi ranks among top three Chinese
injection molding machine manufacturers and top two among 
both Chinese die casting machine manufacturers and rubber
 injection machine manufacturers.

which was a new start for the company's development.

Yizumi has been committed toenabling Chinese equipment 
technology to keep pacewith the world and dnhancing its 
technical strength,product quality and service for 13 years. 
Yizumiwill alsocontinue its efforts in that direction after ging 
public,set the new goal as becoming a world-class 
enterprisein the industry,diversify the products around the 
areaof molding machinery for special applications,make

in c rea t ing more va lue and  be t te r i nves tment

better

Sobre a Yizumi About Yizumi

Sede da Yizumi em Ronggui, Shunde

Fábrica de Wusha em Shunde

Fábrica Wujiang em Suzhou

Buscamos nos tornar uma 
empresa de classe mundial em nosso segmento! 

2 Com a ampla aplicação da tecnologia de moldagem por compressão Além da base de fabricação que cobre uma área de 80.000m
de liga leve e composto a base de polímero, o modo de fabricação em Shunde National Hi-tech Industrial Zone, a fábrica da 

2industrial moderna tem se alterado e a produção massiva com Yizumi Wushua (81.117m ) também foi colocada em produção, 
baixo custo se tornou possível. Hoje, liga leve exemplificada o que irá atender as necessidades de desenvolvimento da 
pelo alumínio, magnésio e zinco, e compostos a base de polímeros Yizumi para os próx imos 5-10 anos. A Yizumi também 
representados pelo plástico e borracha se tornaram matéria implementa a YIZUMI HPM estratégia de duas marcas em 
prima indispensáveis para produtos industriais e de consumo. mercados globais e constrói bases estrangeiras na América 
A indústria de máquinas de moldagem assim atingem um rápido do Norte e India para desenvolver e consolidar o mercado 
desenvolvimento. estrangeiro. 

No início de 2002, a Yizumi fabricou sua primeira injetora em Para melhorar ainda mais os produtos, a Yizumi introduz o modo 
Siji, Ronggui Subdistrict. Desta forma a Yizumi lançou sua IPD para desenvolver os produtos seguindo procedimentos 
injetora para alumínio, magnésio e liga de zinco, injetoras estritos e atualização de produtos baseados na necessidade 
de borracha e sistemas integrados robotizados, obtendo dos clientes. A Yizumi investiu mais de 120 milhões RMB 
alto reconhecimento de mais e mais clientes referência na construindo sua própria plataforma de fabricação precisa e 
indústria de moldagem. As injetoras de moldagem e máquinas um centro de testes e medição de temperatura constante para 
de fundição da Yizumi estão respeitavelmente entre TOP 03 melhoria da qualidade do produto.
e TOP 02 no mercado doméstico, a injetora de borracha da 
Yizumi ainda está ranqueada como No. 1 na China. A maior importância da existência da Yizumi está em criar o 

valor máximo e o melhor retorno do investimento para os 
Em 23 de Janeiro de 2015 a Yizumi lançou com sucesso sua c l ien tes . No fu tu ro , a companh ia i rá d i rec ionar ma is 
IPO no mercado A da Bolsa de Valores de Shenzhen, se investimentos em áreas como tecnologia para redução no 
tornando a pr imei ra fabr icante de equipamentos para consumo de energia, automação, controle de precisão e 
m o l d a g e m a s e r l i s t a d a n a C h i N e x t .  A Y i z u m i e s t á p rodu tos l i v res de problemas garant indo que nossos 
comprometida em permitir que a tecnologia do equipamento produtos sejam modernos e confiáveis. Entretanto, nós 
chinês mantenha o r i tmo mundial reforçando sua força iremos nos dedicar para que tenhamos o melhor sistema de 
técnica, qual idade do produto e serviço por 13 anos. A serviços na indústria para garantir atendimento rápido e de 
Yizumi também seguirá com seus esforços nesta direção qualidade, fazendo esforço incessante para melhorar a 
após ir a público, ajustar um novo objetivo ao se tornar uma competitividade dos clientes em todo o mundo.
empresa de classe mundial na indústr ia, diversi f icar os 
produtos em torno da área de máquina de moldagem para 
aplicações especiais, promover inovações na pesquisa e 
desenvolv imento de produtos e a forma de conduzi r a 
companhia e ativamente desenvolver o mercado global, 
para que os produtos e a marca Yizumi sejam reconhecidos 
por clientes e parceiros mundiais.

Objetivo: Estamos dedicados em fornecer aos clientes globais o melhor retorno do investimento 
e experiência

Missão: Estamos determinados em nos tornar líder na fabricação de máquinas chinesas em 
cinco anos e uma companhia globalizada com estabelecimento de um sistema global de negócios 
nos principais mercados emergentes.

Visão: Queremos nos tornar uma empresa de longa duração com funcionamento eficaz, gestão eficiente e 
excelente cultura, dos quais os empregados são orgulhosos e na qual respeito social são demonstrados.



Ampla gama de aplicações Wide range of application

Especificações do equipamento
 majoradas
Maior potência e resposta rápida
Maior gama de processamento 
e menor retrabalho

Confiável e durável Reliable and durable 

Maior rigidez global do equipamento
Tecnologia de moldagem Uniform-stress
Operação do equipamento mais estável 
e confiável

Proposta de Cinco Valores para
Série A5 - Injetora servomotor de alto 
desempenho
Após fornecer com sucesso injetoras servomotor ao mercado por anos, dominar a avançada tecnologia europeia e 
americana da empresa HPM e entender completamente a necessidade dos clientes através de mais de dois anos de 
pesquisa de mercado, a Yizumi desenvolve a nova linha de injetoras servo de alta performance, série A5, baseada no 
modo IPD. A série A5 cria 5 valores centrais para os clientes.

Ampla gama 
de aplicação

Precisa e 
estável

Confiável e 
durável

Alta eficiência e 
economia de energia

Fácil utilização

Precisa e estável

Unidade de injeção otimizada para 
garantir precisão e estabilidade

Precise and stable

Alta eficiência e
economia de energia

 Terceira geração do sistema servo 
Baixo nível de ruído, alta potência e 
rápida resposta em operação

High-efficiency 
and energy-saving

Fácil utilização

IHM de fácil utilização
Proposta integrada de software simples e funcional
Execução praticável e soluções de fácil manutenção 
para dar aos clientes maior flexibilidade e facilidade 
durante o uso

User friendly

Série A5 - Injetora servomotor de alto desempenho
A5 Series Standard High-end Servo Injection Molding Machine

Nova  A5, excelente como sempre.
A5 Series Standard High-end Servo Injection Molding Machine



Unidade de fechamento
Clamping Unit 

Tecnologia de moldagem por tensão uniforme

Os benefícios dessa tecnologia incluem a distribuição da força 
de fechamento, ligeira deformação da placa, sem defeitos no 
molde mesmo com o uso de baixa força de fechamento, assim 
como proteção das placas e moldes.

Placa rasgo “T” de alta rigidez

As placas da série A5 são de alta rigidez, com a rigidez total da 
unidade de fechamento aumentada em 30%. Rasgo “T” 
standard em toda série, trazendo maior conveniência para o set 
up, reduz as chances de desgaste na rosca devido ao alto uso 
dos furos aumentando a vida útil da placa.

Uniform-stress molding technology

High-rigidity T-slot platen

Reset extração forçada
Essa função permite que moldes especiais tenham o reset 
forçado possibilitando maior aplicação.

Forced ejector reset

Controle de abertura do molde
A repetibilidade da posição de abertura do molde é melhorada 
para que o operador possa remover completamente a peça, o 
que facilita processos automatizados e contínuos.

Mold opening control

Projeto do suporte da placa anti-derrapagem 

Projeto especial anti-derrapagem da placa aumenta a suavidade 
do movimento, diminui a fricção, aumenta a eficiência do movimento, 
reduz o consumo de energia e previne a inclinação da placa para 
proteger o molde.

Anti-tilt platen support design 

 Proteção do molde de baixa pressão

Unidade de controle para proteção do molde de baixa pressão 
garante que o molde fique efetivamente protegido

 Low pressure mold protection

Série A5 - Injetora servomotor de alto desempenho
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Unidade de Injeção
Injection Unit 

Análise para otimização da força 
axial
Optimization axial force analysis

Placa de injeção de alta rigidez

High-rigidity injection platen

Duplo cilindro de série para garantir 
injeção confiável

Double carriages as a standard feature 
that ensures reliable injection

Funil de alimentação removível

Movable hopper rails as a standard 
feature (for 320T machine and smaller 
models)

Módulo de lubrificação centralizada

Centralized lubrication module

Homogeneização da rosca de 
alta eficiência como item de série

High-efficiency mixing screw as a 
standard feature

Unidade de injeção otimizada

Projeto otimizado da unidade de injeção aumenta a rigidez, 
garante a posição coaxial das forças no movimento e injeção, 
reduz a resistência e aumenta a estabilidade e precisão da 
injeção

Optimized injection unit

Design de fácil utilização

Proteção do dispositivo de aquecimento, funil deslizante, proteção 
do bico e central de lubrificação possuem design de fácil utilização 
que garantem segurança na operação, reduz intensidade do 
trabalho e resulta em operação e manutenção mais fáceis.

User-friendly design

Homogeneização da rosca de alta eficiência

Homogeneização da rosca de alta eficiência standard na série 
A5 é a materialização da excelente eficiência de plastificação, 
qualidade de plastificação e homogeneização de cores.

High-efficiency mixing screw

Série A5 - Injetora servomotor de alto desempenho
A5 Series Standard High-end Servo Injection Molding Machine

Nova  A5, excelente como sempre.
A5 Series Standard High-end Servo Injection Molding Machine



Professional brand-name motor

Sistema Hidráulico
Hydraulic System

Yizumi terceira geração da tecnologia servo para economia de energia

Yizumi`s third-generation energy-saving servo technology

Até agora, a Yizumi tem compreendido de forma abrangente a aplicação tecnológica do sistema de economia de energia servo 
desde que foi estudado a fundo em 2005. A terceira geração do sistema servo foi melhorada e otimizada na estrutura interna do 
motor, a norma do aço magnético, a seleção da bomba de óleo e o desenvolvimento do drive para atingir desempenho superior 
na estabilidade, confiabilidade, durabilidade, economia de energia, eficiência e baixo nível de ruído, o sistema servo utiliza de 
30-80% menos energia que as injetoras hidráulicas convencionais.

Terceira geração do sistema servo
The third-generation servo system 

Comprovado por anos de aplicação prática e otimamente parametrizado, a terceira geração do sistema servo é estável, confiável e 
durável e caracterizado por alta eficiência, economia de energia, baixo nível de ruído, alta potência e resposta rápida.

Proven by years of practical application and optimally configured, the third-generation servo system is stable, reliable and durable 
and characterized by high efficiency, energy saving, low noise, strong power and fast response.

Motor de marcas reconhecidas
Imported high-pressure gear pump
Bomba de engrenagem importada de alta pressão

 INOVANCE servo drive
servo drive INOVANCE

Baixo nível de ruído
Low noise

Alta potência
Strong power

Sob as mesmas circunstâncias de trabalho, a 
terceira geração do sistema servo emite nível de 
ruído 20% menor que a geração anterior 
produzindo os mesmos produtos

Gráfico médio do nível de ruído
Average noise graph

Injetoras convencionais
Ordinary injection molding machines

 Injetora série A5
A5 Series injection molding machine

Fechamento 
do molde

Mold closing

 Avanço unidade
 de injeção

Injection unit
 forward

Injeção
Injection

Recalque

Holding
pressure

Contra pressão

Suck back

Abertura do molde

Mold opening

Extração

Ejectionplasticizing

O sistema servo tem potência suficiente e forte 
capacidade de sobrecarga, por exemplo, uma 
injetora 120T da série A5 pode não apresentar 
alarme de sobrecarga com máxima velocidade 
e pressão durante 5 minutos de teste.

Rápida resposta
Fast response

A velocidade de repsosta foi ainda 
melhorada. Pegue uma injetora 120T 
por exemplo, o tempo de resposta do 
sistema servo é em torno de 40ms. 

Sistema elétrico
Electrical System 

Funções do controlador
Functions of controller

Controlador MH9110
Controlador MH9110 rápido e estável
Display LCD colorido de 10.4”. CPU com controle independente é mais rápida 
e estável.
CPU RISC 32 bits, com tempo de escaneamento de menos de 1ms, resposta 
rápida e controle de alta precisão 
Memória interna para mais de 240 moldes e interface USB que suporta 
 várias extensões de armazenamento.
7+1 zonas de parâmetro para controle de temperatura PID
Controle de qualidade de produção, gráficos de parâmetros de processo e 
estatísticas listadas.
Pontos da I/O extensível para 64/64
Alto número de software comuns para diferentes necessidade de injeção

Design de fácil utilização
User-friendly design

Painel controlador ergonômico e rotativo 
tem um exterior especial e agradável 
oferecendo conforto durante o uso. O 
design do painel elétrico e outros 
componentes garante a segurança da 
fiação e também torna a operação e 
manutenção mais fáceis.

The ergonomic rotary controller cabinet 
has a special and nice exterior design 
while offering comfort during use. The 
design of electrical cabinet and other 
components ensures safety of wiring and 
also makes operation and maintenance 
easier.

Painel controlador 
ergonomicamente 
desenvolvido

Ergonomically-designed 
controller cabinet

Gabinete elétrico que é organizado, seguro 
e de fácil manutenção

Electrical cabinet that is neat, safe and 
maintenance-friendly

Conectores e interfaces 
padrão universal

Universal standardized
 interfaces and connectors
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4.1×1.14×1.9 4.34×1.22×1.88 4.58×1.30×1.92 5.23×1.37×2.02 5.58×1.45×2.09

Especificações da UN60A5 a UN200A5

Dimensões placa

Dimensões placa

DESCRIÇÃO

Especificações 
internacionais 

Volume de injeção

Capacidade de injeção

Diâmetro da rosca

Pressão de injeção

Vazão de injeção

Relação L:D

Curso de dosagem

Velocidade rosca (gradual)

Força de fechamento

Curso de abertura

Espaço entre colunas

Abertura total

Curso do extrator

Número de extratores

Força do extrator

Pressão do sistema

Potência do servomotor

Resistência

Zona de controle de 
temperatura

Ciclo em vazio

Capacidade tanque de óleo

Dimensões (CxLxA)

Peso

Altura de molde (Min.-Max.)

Max. velocidade de injeção

Dimensões injetora

Unidade De Injeção    Injection Unit

Unidade De Fechamento   Clamping Unit

 Motor / Unid. Aquecimento    Power Unit

 Geral   General



6.24×1.64×2.39 6.91×1.85×2.50 7.73×2.16×2.45 8.47×2.21×2.49

374 457 548

91

0-140

60

Especificações da UN260A5 a UN480A5

DESCRIÇÃO

Especificações 
internacionais 

Volume de injeção

Capacidade de injeção

Diâmetro da rosca

Pressão de injeção

Vazão de injeção

Relação L:D

Curso de dosagem

Velocidade rosca (gradual)

Força de fechamento

Curso de abertura

Espaço entre colunas

Abertura total

Curso do extrator

Número de extratores

Força do extrator

Pressão do sistema

Potência do servomotor

Resistência

Zona de controle de 
temperatura

Ciclo em vazio

Capacidade tanque de óleo

Dimensões (CxLxA)

Peso

Altura de molde (Min.-Max.)

Max. velocidade de injeção

Nota:

1.Volume de injeção = área transversal do canhão x curso 
   de injeção 
2.Capacidade de injeção = volume de injeção x 0,92 (de 
   acordo com GPPS)
3.As especificações podem ser alteradas sem prévio 
    aviso.
4.Por favor, nos informe se você precisa produzir peças 
    moldadas em plásticos de engenharia      como PVC, 
    PC e PMMA ou se tiver outros requisitos especiais.
5.Série A5 standard: equipada com sistema servo motor 
   Inovance

Dimensões placa

Dimensões placa

Dimensões injetora

Unidade De Injeção    Injection Unit

Unidade De Fechamento   Clamping Unit

 Motor / Unid. Aquecimento    Power Unit

 Geral   General



4.1×1.14×1.9 4.34×1.22×1.88 4.58×1.30×1.92 5.23×1.37×2.02 5.58×1.45×2.09

Especificações da UN60A5-V a UN200A5-V

DESCRIÇÃO

Especificações 
internacionais 

Volume de injeção

Capacidade de injeção

Diâmetro da rosca

Pressão de injeção

Vazão de injeção

Relação L:D

Curso de dosagem

Velocidade rosca (gradual)

Força de fechamento

Curso de abertura

Espaço entre colunas

Abertura total

Curso do extrator

Número de extratores

Força do extrator

Pressão do sistema

Potência do servomotor

Resistência

Zona de controle de 
temperatura

Ciclo em vazio

Capacidade tanque de óleo

Dimensões (CxLxA)

Peso

Altura de molde (Min.-Max.)

Max. velocidade de injeção

Dimensões placa

Dimensões placa

Dimensões injetora

Unidade De Injeção    Injection Unit

Unidade De Fechamento   Clamping Unit

 Motor / Unid. Aquecimento    Power Unit

 Geral   General



6.24×1.64×2.39 6.91×1.85×2.50 7.73×2.16×2.45 8.47×2.21×2.49

Especificações da UN260A5-V a UN480A5-V

DESCRIÇÃO

Especificações 
internacionais 

Volume de injeção

Capacidade de injeção

Diâmetro da rosca

Pressão de injeção

Vazão de injeção

Relação L:D

Curso de dosagem

Velocidade rosca (gradual)

Força de fechamento

Curso de abertura

Espaço entre colunas

Abertura total

Curso do extrator

Número de extratores

Força do extrator

Pressão do sistema

Potência do servomotor

Resistência

Zona de controle de 
temperatura

Ciclo em vazio

Capacidade tanque de óleo

Dimensões (CxLxA)

Peso

Altura de molde (Min.-Max.)

Max. velocidade de injeção

Nota:

1.Volume de injeção = área transversal do canhão x curso 
   de injeção 
2.Capacidade de injeção = volume de injeção x 0,92 (de 
   acordo com GPPS)
3.As especificações podem ser alteradas sem prévio 
    aviso.
4.Por favor, nos informe se você precisa produzir peças 
    moldadas em plásticos de engenharia      como PVC, 
    PC e PMMA ou se tiver outros requisitos especiais.
5.Série A5-V: equipada com sistema de bomba de vazão 
   variável em closed loop

Dimensões placa

Dimensões placa

Dimensões injetora

Unidade De Injeção    Injection Unit

Unidade De Fechamento   Clamping Unit

 Motor / Unid. Aquecimento    Power Unit

 Geral   General



4.1×1.14×1.9 4.34×1.22×1.88 4.58×1.30×1.92 5.23×1.37×2.02 5.58×1.45×2.09

Especificações da UN60A5-I a UN200A5-I

DESCRIÇÃO

Especificações 
internacionais 

Volume de injeção

Capacidade de injeção

Diâmetro da rosca

Pressão de injeção

Vazão de injeção

Relação L:D

Curso de dosagem

Velocidade rosca (gradual)

Força de fechamento

Curso de abertura

Espaço entre colunas

Abertura total

Curso do extrator

Número de extratores

Força do extrator

Pressão do sistema

Potência do servomotor

Resistência

Zona de controle de 
temperatura

Ciclo em vazio

Capacidade tanque de óleo

Dimensões (CxLxA)

Peso

Altura de molde (Min.-Max.)

Max. velocidade de injeção

Dimensões placa

Dimensões placa

Dimensões injetora

Unidade De Injeção    Injection Unit

Unidade De Fechamento   Clamping Unit

 Motor / Unid. Aquecimento    Power Unit

 Geral   General



Nota:

1.Volume de injeção = área transversal do canhão x curso 
   de injeção 
2.Capacidade de injeção = volume de injeção x 0,92 (de 
   acordo com GPPS)
3.As especificações podem ser alteradas sem prévio 
    aviso.
4.Por favor, nos informe se você precisa produzir peças 
    moldadas em plásticos de engenharia      como PVC, 
    PC e PMMA ou se tiver outros requisitos especiais.
5.Série A5-I: equipada com sistema servo motor Yuken.

6.24×1.64×2.39 6.91×1.85×2.50 7.73×2.16×2.45 8.47×2.21×2.49

Especificações da UN260A5-I a UN480A5-I

DESCRIÇÃO

Especificações 
internacionais 

Volume de injeção

Capacidade de injeção

Diâmetro da rosca

Pressão de injeção

Vazão de injeção

Relação L:D

Curso de dosagem

Velocidade rosca (gradual)

Força de fechamento

Curso de abertura

Espaço entre colunas

Abertura total

Curso do extrator

Número de extratores

Força do extrator

Pressão do sistema

Potência do servomotor

Resistência

Zona de controle de 
temperatura

Ciclo em vazio

Capacidade tanque de óleo

Dimensões (CxLxA)

Peso

Altura de molde (Min.-Max.)

Max. velocidade de injeção

Dimensões placa

Dimensões placa

Dimensões injetora

Unidade De Injeção    Injection Unit

Unidade De Fechamento   Clamping Unit

 Motor / Unid. Aquecimento    Power Unit

 Geral   General



Standard  Opcional Standard  Opcional

Unidade de Fechamento

Régua potenciométrica no fechamento / extração e injeção

Três placas / braçagem em aço maleável de alta resistência QT500 7A

Furação para robô padrão EUROMAP

Altura de Molde tipo engrenagem hidráulica

Dispositivo de segurança mecânica / elétrica

Barra de segurança mecânica auto ajustável

Fitas de aço manganês anti corrosão e trilhos de apoio 
para placa móvel

Central de lubrificação automática

Múltiplas funções de extração disponíveis

Proteção do molde de baixa pressão

Placa com rasgo “T” e furação

Ajuste de altura de molde automático

Ajuste da força de fechamento automático 

Reset extração forçada

Faixa de impacto anti esmagamento nos 
limites da porta de segurança

Furação especial para fixação do molde

Dispositivo para elevação do molde

Força e curso de extração aumentados.

Altura de molde aumentada

Placa magnética

Sistema hidráulico

Placa isolante aquecimento para o molde

Sistema servomotor terceira geração

Filtro de óleo bypass

Circuito hidráulico com baixo nível de ruído 
e economia de energia

Válvula hidráulica de marcas importadas

Selo hidráulico de marcas importadas

Dispositivo fechamento rápido do molde

Trocador de calor integrado

Design do circuito hidráulico de parada da abertura 
do molde

Detector da temperatura do óleo automático com alarme

Cabo de segurança para retenção da mangueira de
 alta pressão 
1 Macho hidráulico (até 200T) / 2 Machos hidráulicos 
(a partir 260T)

Dispositivo para resfriamento do molde com engate rápido

Bomba de vazão variável

Motor e bomba aumentados

Motor de plastificação aumentado

Sistema sincronizado de extração, macho hidráulico e
 plastificação
Sistema servomotor de alta resposta na injeção com 
acumulador

Macho hidráulico de múltiplos estágios

Dispositivo de desrosqueamento hidráulico

Controle de contra pressão proporcional

Rotâmetro com tubo de vidro

Outros

Manual de operação

Vibra stop

Caixa de ferramentas com elemento filtrante, kit de 
vedações, resistências e ponteira de rosca

Garra de fixação do molde 

Secador

Alimentador

Unidade de Injeção

Sistema de injeção com duplo cilindro paralelo

Motor hidráulico de baixa velocidade e alto torque

Canhão e rosca de liga de aço nitretada

Desing do canhão com ranhuras para economia de 
energia (projeto patenteado)
Controle de temperature PID de múltiplo estágio no 
bico e canhão

Transporte duplo cilindro

Cobertura para retenção do calor e proteção do bico

Proteção partida a frio

Auto purga

Contra pressão ajustável para antes ou depois da 
plastificação

Funil deslizante (máquinas de 60 a 320 t)

Eixo de transmissão de 3 rolamentos
 (máquinas acima de 260 t)

Detector velocidade da rosca

Montagem do canhão e rosca dedicada (galvanizada, 
liga, PC, PMMA, PBT, PA, etc)

Bico valvulado

Resistência de cerâmica (standard nas injetoras 
acima de 650 t)
Dispositivo de retenção do calor no canhão para economia 
de energia (preservação do calor silicone, aquecimento infravermelho)

Unidade de injeção giratória

Resfriamento do canhão a ar

Inspeção entrada / saída

Retenção do calor automática e configuração de
 aquecimento automática
Formas de comutação da injeção para o recalque:
 tempo / posição / tempo + posição

LCD colorido TFT 10,4”

Memória interna para 240 moldes, portas USB

Múltiplos idiomas de operação

Alarme de duas cores

Todas as réguas, sensores baixa corrente e válvulas solenoides são 
cobertos com tubos corrugados a prova d`agua e roedores.

Senha de segurança de múltiplos níveis e chave para 
painel de operação

Porta do operador e traseira com botão de emergência

Interface PDP

Interface controle de processo estatístico (SPC)

Interface reservada para extração a ar, macho hidráulico, 
dispositivo de proteção para extração, etc)

Interface câmara quente

Comutador voltagem do fornecimento

Válvula pneumática

Dispositivo injeção a ar

Sistema central de monitoramento (rede)

Interface para dispositivo de desrosqueamento elétrico

Válvula pneumática sequencial

Cortina de luz nas portas de segurança

Marcador do consumo de energia

Proteção do canhão aquecimento forçado

Sistema Elétrico

Curso de injeção aumentado ou unidade de injeção 
01 nível aumentada ou diminuída

Três tomadas de 3 fases, AC 380V e uma tomada multi 
função, AC220V

Standard e opcionais
Standard and optional features.

Vibration damping leveling element (It should be 
standard for Brazil)
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