EXPOMAFE 2019: FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS PARA METROLOGIA, CONTROLE
DA QUALIDADE E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL REVELAM NOVIDADES
Robótica e integração de células de manufatura também fazem parte dos muitos setores
representados na feira, que acontece de 7 a 11 de maio, no São Paulo Expo.
A Expomafe 2019 – Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Automação Industrial,
de 7 a 11 de maio, no São Paulo Expo, abrigará mais de 17 empresas envolvidas na
fabricação de produtos para metrologia e controle da qualidade, bem como cerca de 15
fornecedores de equipamentos para automação industrial, robótica e integração de células
de manufatura.
Nomes como Jenoptik, Mahr, Renishaw, Taylor Hobson, Vas Tecnologia, Camozzi, Blum
Novotest, Hommel-Tech, Marposs, Lenze, BT Fixo, Mitutoyo, Hexagon, Uhag, SCS Concept
Polyworks e Zeiss representam os fornecedores de equipamentos e acessórios para
metrologia e controle da qualidade.
Entre eles, a Mitutoyo destaca em seu estande instrumentos e máquinas com tecnologias
desenvolvidas para a indústria 4.0. A empresa está focada em mostrar conceitos de
conectividade no gerenciamento de dados com o software Measurlink, que permite o
controle estatístico de processos com resultados em tempo real, aplicados diretamente em
todo processo produtivo.
A tecnologia promete a redução de custos e o aumento da qualidade e produtividade, desde
a coleta de dados na área produtiva – analisando o processo via setor de qualidade e
engenharia – até o acompanhamento dos resultados pelos gestores em tempo real. Além
disso, o sistema permite a visualização dos desvios diretamente na linha de produção.
Já no segmento de equipamentos para automação industrial, robótica e integração de
células de manufatura, a Expomafe registra a presença de grandes marcas nacionais e
internacionais, como ABB, API, CBD, CGTech, Fabuc, Drillmaster, Messtech, Presys, Zoller,
Teknicao, Mectrol, Staübli, Kuka, Universal Robotics e Fluir Automação.
No estande da Presys, por exemplo, os visitantes poderão conhecer o calibrador automático
PCON-Y18 Kompressor. Como diferencial, ele possui compressor de ar interno isento de
óleo e com baixo consumo de energia, o que elimina o uso do nitrogênio ou bomba
hidráulica.
Não menos importante, o calibrador universal de processo Isocal MCS-12-IS também será
revelado pela marca na Expomafe 2019. Portátil, esse equipamento é indicado para o uso

em áreas classificadas e atmosferas explosivas. Além disso, tem plena comunicação com o
software Isoplan no sistema Windows.
Consolidada como a principal feira do setor na América Latina já em sua segunda edição, a
Expomafe 2019 vai reunir mais de 750 marcas nacionais e internacionais, que mostrarão
seus últimos avanços tecnológicos. Além dos segmentos citados, a feira tem novidades
também em máquinas-ferramenta, estampagem de precisão, manufatura aditiva, sistemas
integrados e multitarefa, equipamentos hidráulicos e pneumáticos, entre outros. Atrações
técnicas de alto nível ministradas por universidades, centros de pesquisa, desenvolvedores
e fabricantes também marcarão a edição 2019 do evento, que tem como destaque principal
o tema “inovação”.
Iniciativa da ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamento) e
Informa Exhibitions, o evento espera receber mais de 55 mil compradores do Brasil e outros
30 países, além de visitantes profissionais das áreas de engenharia, industrial, manutenção,
produção, qualidade e manufatura, além de instrutores e alunos de instituições de ensino
técnico.
INOVAÇÃO
A inovação ganha destaque nesta segunda edição da EXPOMAFE. Junto às novidades
apresentadas pelas empresas expositoras para continuar provendo a indústria de maior
produtividade e competitividade, a inovação estará presente numa programação técnica
de alto nível, em eventos como o Estande Temático, Parque de Ideias, Seminários e
Palestras.
REALIZAÇÃO
ABIMAQ - A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos representa
cerca de 7.500 empresas dos mais diferentes segmentos fabricantes de bens de capital
mecânicos, cujo desempenho tem impacto direto sobre os demais setores produtivos
nacionais e está estruturada nacionalmente com a sede em São Paulo, nove regionais e um
Escritório Político em Brasília. Muito além da representação institucional do setor, a
ABIMAQ tem a sua gestão profissionalizada e as suas atividades voltadas para a geração de
oportunidades comerciais para as suas associadas, realizando ações junto às instâncias
políticas e econômicas, estimulando o comércio e a cooperação internacionais e
contribuindo para aprimorar seu desempenho em termos de tecnologia, capacitação de
recursos humanos e modernização gerencial.
Sobre a Informa Exhibitions
A Informa Exhibitions, divisão de exposições globais da Informa PLC, permite que as
comunidades em todo o mundo se engajem, experimentem e façam negócios, fornecendolhes plataformas poderosas para se conectarem a regiões-chave e mercados verticais. O
conhecimento do setor, aliado a uma abordagem inovadora e centrada no cliente, oferece
aos clientes e parceiros da Informa Exhibitions a oportunidade de criar vantagens
comerciais e acessar os mercados, tanto digital quanto presencial, 365 dias por ano.

Sobre a Informa PLC
A Informa PLC é um grupo líder internacional de serviços de informações entre empresas
que opera em mais de 30 países. Nós criamos feiras lideradas por transações e eventos
baseados em conteúdo, dados de especialistas, produtos de serviços de inteligência e
marketing, bem como pesquisas acadêmicas e conteúdo acadêmico especialista orientado
por referências. Nossos produtos e serviços ajudam empresas e profissionais a se conectar,
aprender, fazer negócio e conquistar uma vantagem sobre a concorrência. A Informa é
cotada na Bolsa de Valores de Londres e é membro do FTSE 100.

EXPOMAFE 2019 – Feira Internacional de Máquinas-Ferramenta e Automação Industrial
Data: 7 a 11 de maio de 2019
Horário: Das 10h às 19h (dia 11, das 9h às 17h)
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center
Iniciativa: ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas
Promoção e organização: Informa Exhibitions
Patrocínio oficial: Romi
Expositores: mais de 750 marcas nacionais e internacionais
Setores: acessórios (dispositivos e componentes), controle de qualidade integrado à
fabricação e medição, automação industrial, robótica e integração de células de
manufatura, equipamentos hidráulicos e pneumáticos, válvulas, bombas e compressores,
equipamentos para movimentação e armazenagem, ferramentas manuais e de corte,
máquinas e equipamentos para o setor metalmecânico, máquinas-ferramenta, soldagem e
corte, manufatura aditiva, prototipagem e impressoras 3D
Público: mais de 55 mil compradores e visitantes profissionais do Brasil e outros 30 países
Entrada: profissionais do setor, mediante credenciamento gratuito pelo site
https://www.expomafe.com.br/pt/credenciamento.html
Mídias Sociais: facebook.com/expomafe / Linkedin: company/expomafe
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