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APRESENTAÇÃO DO NOVO ROBÔ DE PINTURA P-40iA 

Design ultraleve para uma maior flexibilidade na oficina de pintura 

 
 
 

Echternach – A FANUC apresenta um novo robô flexível. O robô 

inteligente FANUC P-40iA é a mais recente novidade da família de 

robôs de pintura da FANUC. A apresentação deste novo robô permite 

alargar a gama de produtos de tamanho pequeno e médio. O Paint 

Mate 200iA e o P-50iB, o P-40iA de seis eixos são a solução ideal para 

uma grande variedade de aplicações de pintura e revestimento.  

 
Tal como acontece com qualquer robô de pintura FANUC, o P-40iA é 

fabricado em alumínio e foi criado para uma fácil integração na oficina 

de pintura ou de sistemas de pó. Dispõe do mesmo design de pulso do 

Paint Mate 200iA facto que o torna adequado para a maioria das 

aplicações industriais. 

 
Dispondo da mesma fiabilidade e tecnologia testada de todos os 

produtos FANUC, o robô P-40iA adapta-se facilmente a pequenos tamanhos e outras modificações. A 

versatilidade inerente a este tipo de robô é melhorada pelo braço fino deste modelo, pelo design ultraleve 

e por uma ampla variedade de posições de montagem, tornando-o a escolha ideal para ambientes 

operativos em que o espaço é importante. 

 

 

Características principais: 

 

 Alcance de 1300 mm e carga de 5 kg 

 Proteção IP67 

 Braço pressurizado e purgado da Classe FM e ATEX Div. 1 

 Um elevador embutido para conexões de cabo e interruptor de fluxo de purga 

 Desempenho de alta velocidade para tempos de ciclo de robô mais rápidos 

 Montagem vertical, invertida, em ângulo ou em parede para se adequar a uma ampla gama de 
áreas de trabalho 

 360 graus de rotação no eixo J1, permitindo o trabalho em todas as direções 

 O mais recente controlador R-30iB Mate Plus com iPendant intuitivo, resolução de ecrã melhorada 
e potência de processamento melhorada 

 Software integrado iRVision e PaintTool 



Sobre a FANUC 

 

A FANUC Corporation é um dos fabricantes líderes em automação de fábrica para sistemas de controlo 

CNC, robôs e maquinaria de produção (ROBODRILL, ROBOCUT e ROBOSHOT). Desde 1956, a FANUC é a 

pioneira no desenvolvimento de equipamento de controlo numérico informático na indústria de 

automação. Com mais de 259 escritórios FANUC espalhados pelo mundo e mais de 6.500 funcionários, a 

FANUC dispõe de uma vasta rede de vendas, apoio técnico, logística e serviço de atendimento ao cliente. 
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