
Guia 
 DE PRODUTOS

COMPROMETIDOS COM O SEU SUCESSO – COM PRECISÃO

Na RotoMetrics,® nós somos líderes mundiais 
na concepção e construção de ferramentas de corte 
rotativo e de precisão, com experiência em Rótulos e 
Etiquetas, Corte Contínuo, Embalagens e muito mais. 
É por isso que nós criamos uma equipe perfeitamente 
sincronizada a qual é dedicada ao seu sucesso em três 
formas definidas:

Soluções confiáveis
• Tecnologia de ponta integrada com um processo 

de produção em larga escala

• Produtos criados e testados extensivamente  

para superar os seus padrões

• Soluções de problemas in-loco. Nós fazemos  

chamadas de nossa planta

Suporte eficaz
• Processo de fabricação sincronizado e  

cadeia de suprimentos simplificada

• Equipe de vendas e suporte dedicados para  

cotações rápidas e serviço de entrega expresso

• Nos locais onde você faz os seus negócios.

Pessoas excepcionais
Precisão requer mais do que ferramentas corretas. 
Isso demanda experiência, especialização e 
habilidades de um time sincronizado - pessoas 
excepcionais que entregam soluções de corte 
confiáveis que trabalham corretamente desde o 
começo, o tempo todo.  
 
            Esse é o poder da precisão humana



Facas flexíveis Accu-Series™

Nosso portfólio de facas flexíveis permite escolher as características 
de produtos que são as mais importantes para você. O tempo todo. 
Os formatos padrão são fabricados e despachados no mesmo dia. Para 
trabalhos com pouca tiragem, aplicações digitais, materiais abrasivos, 
ou aplicações de filmes finos, nós disponibilizamos uma solução para 
todos os requisitos de sua faca de corte.  
AccuSmart™ É a escolha inteligente para tiragens pequenas e rápido 
retorno. Essa faca é otimizada para liners de papel e tem revestimento 
de níquel para resistir à oxidação.

AccuPrime™ É o “cavalo de batalha” da nossa Accu-Series e essa 
faca pode ser convertida em uma grande variedade de papéis 
frontais e materiais sintéticos. Adicionando FlexPlus® ou laser de 
endurecimento, pode-se prolongar a vida útil da ferramenta.
AccuStar® UltraFilm™ Oferece precisão com as mais exigentes 
tolerâncias para converter materiais, filmes e liners mais desafiadores 
do mercado atual. Endurecimento a laser também pode ser aplicado..
AccuStar® Life™ É o máximo em vida útil para os materiais mais 
abrasivos, revestimentos e tintas. O revestimento FlexPremier® 
garante uma durabilidade ainda maior. Uma ótima escolha para 
aplicações em corte total.

Cilindros magnéticos
O cilindro magnético AccuBase™ é a combinação da engenharia de 
precisão com o custo-desempenho líder na indústria. Tolerâncias justas 
com o intuito de melhorar a precisão da faca flexível.  
Accubase™ XT com batentes e ponteiras temperados integralmente 
em aço D2 oferece uma vida útil prolongada para os mais complexos 
trabalhos.

 

Cilindros de impressão
Produzidos com requisitos de exatidão, garantindo a melhor precisão 
e consistência. Disponível com engrenagens retificadas para obter uma 
qualidade superior de impressão.

Cilindros Standard: O mais rápido tempo de resposta e oferece 
performance livre de manutenção a um preço acessível.

Os cilindros RotoGuard™ ganharam uma proteção na sua 
superfície contra arranhões e corrosão. Os cilindros anodizados 
asseguram a sua consistência e aumentam a sua vida útil.

Os cilindros RotoGuard™ XT possuem agora uma EXCLUSIVA 
melhoria na cobertura da sua superfície e são produzidos em nossas  
dependências, oferecendo uma proteção extra contra arranhões e uma 
solução muito mais duradoura.

Facas maciças
Nosso portfólio de facas maciças é único e personalizado e oferece as 
melhores soluções para os seus trabalhos mais complexos. Tiragens 
pequenas ou até as que são extremamente longas, formatos simples 
ou até os mais complexos, materiais fáceis ou os mais desafiadores. 
Nós personalizamos soluções para ajustar as aplicações usando a nossa 
experiência e precisão. Nossas ferramentas podem ser usadas para 
meio corte ou corte completo dos materiais.

RD300 Tem o poder de resistência para todos os substratos, aplicações 
de corte total, mesmo para os materiais mais abrasivos. As tolerâncias 
mais finas do mercado para precisão extrema na profundidade do 
corte. A afiação é realizada exclusivamente na máquina. 

RD250 Tem a durabilidade e performance aumentadas pelo uso de 
um aço especial endurecido. Uma maior precisão para obter exatidão 
na altura de corte. Ótima escolha para projetos de meio corte e para 
diversas aplicações de corte total.

RD100 Corta a maioria dos substratos e é desenvolvida para 
as tiragens mais duradouras. Uma ferramenta direcionada para 
conversões em corte total com rápido tempo de resposta.

RD90M Possui um excelente valor para soluções de meio corte. 
Perfeita para papéis e filmes. O programa Express Lane™ está 
disponível para entregas rápidas.

RD200 é uma faca com acabamento feito a máquina e é uma 
ferramenta elaborada com uma aprimorada tolerância para aplicações 
largas o que exige uma grande precisão.  Desenhada para aplicações 
de cortes médios, converte a maioria dos substratos incluindo vários 
materiais com filmes finos.

Contrafacas
Contrafacas Básicas São contrafacas versáteis usadas para todas as 
gamas em métodos de conversão. Disponíveis em diferentes tipos de 
aços - para se adequar aos requisitos das facas de corte.

Adjustable Clearance Anvils (ACA) Podem ser ajustados para cima 
e para baixo controlando a altura do corte. O ajuste ilimitado permite 
um melhor controle da altura do corte.

AccuStrike® Anvils™ São projetados para um controle de precisão 
e exatidão no processo de conversão, oferecendo ajuste paralelo e 
independente dos batentes para um controle completo e flexibilidade 
no ajuste final. Livre de manutenção e calibragem.

FERRAMENTAS PRECISAS PARA CORTE ROTATIVO

Descubra o poder da precisão visitando rotometrics.com ou enviando um email para sales@rotometrics.com
A disponibilidade do produto pode variar de acordo com a região. Entre em contato com o seu representante de vendas para informações adicionais.



AccuPrint™ Mangas de 
Cilindros
Maximize a durabilidade da impressão com mangas 
utilizando o AccuPrint™ que oferece um comprovado núcleo 
interno fabricado com policarbonato e um invólucro exterior em 
alumínio. Essa combinação proporciona uma inigualável precisão de 
registro e controle de tolerância em impressoras atuais acionadas por 
servomotores. Combine com a tecnologia de acabamento Hardcase® 
da RotoMetrics para obter uma durabilidade líder da indústria.

Ofertas adicionais:
• Engrenagens

• Facas flexíveis especiais para aplicações de cartonagem

• Medidores de pressão

• Produtos para processo de refilagem

• Soluções para o processo de impressão 

• Batentes

• Unidades para corte rotativo

• Pergunte ao seu representante de vendas  
   sobre todas as outras soluções que oferecemos

Soluções em movimentação de materiais
Deseja que as partículas cortadas sejam removidas dos substratos ou 
do transporte da máquina? Nós oferecemos soluções para ejeções e 
tecnologias a vácuo para que os seus projetos sejam mais eficazes e 
eficientes.

 
 
 
 
  

Pin Eject 
Empurra o material para fora da faca usando um sistema de compressão

 
 
 
 

Vacuum 
Puxa o material desde o centro da faca.

 
 
 
 

Air Eject 

Ar comprimido expele o material para fora da faca.

 
Traga os desafios que tiver nas áreas de corte e que precisam ser 
removidas e deixe-nos resolver qual a melhor solução para o seu 
projeto.

FERRAMENTAS PRECISAS PARA CORTE ROTATIVO

Descubra o poder da precisão visitando rotometrics.com ou enviando um email para sales@rotometrics.com
A disponibilidade do produto pode variar de acordo com a região. Entre em contato com o seu representante de vendas para informações adicionais.

Nós oferecemos operações de fabricação abrangentes 
& capacidade de serviço em 5 continentes

• Suporte técnico In-house
• Entrega expressa
• Parceria de longa data com fabricantes  
   de máquinas
• Desempenho de custo-benefício
• Encomendas on-line no MyRoto
• Serviço regional, reprocessamento,  
   reparos e locais de apoio

• Relacionamento estratégico com  
   fornecedores de materiais
• Laboratório tecnológico de conversão
• Serviço e suporte 24 horas / 7 dias por 
   semana
• Dedicação exclusiva ao cliente –  
   representantes individuais dedicados ao cliente.



Virginia (USA) 
Toll-Free: 1 800 336 7686

California USA) 
Toll-Free: 1 800 325 3851

Northeast (USA) 
Toll-Free: 1 800 336 3437

Chicago (USA) 
Tel: 1 630 932 8605

Canada
Toll-Free: 1 800 668 4648 
Tel +1 905 858 3800

China
Tel: +86 186 2625 2688
Tel: +86 159 0084 9481

Hong Kong/China
Tel: +852 6992 3922
Tel: +86 155 4670 0853

Australia 
Tel: +61 3 9358 2000 

Brasil
Telefone: +55 11 2623 1500 

France
Tel: +33 (0) 164 796 100

Germany
Freecall: 0800 7686835 
Tel: +49 6134 72 62 0

India
Tel: +91 22 28549090 

Italy
Numero Verde: 800 215 616
Tél: +39 02 96 54 01 15 

Southeast Asia
Tel: +66 38 447487

A nossa equipe de renome mundial tem foco no seu sucesso.  
E com a nossa presença global, você tem acesso ao apoio local  

que você necessita para ter sucesso. 

Para solicitar uma ordem de compras ou para obter informações sobre 
qualquer um dos nossos produtos, ligue para o local mais próximo.

World Headquarters USA
800 Howerton Lane, Eureka, MO 63025 
Toll-Free: 1 800 325 3851 | Teléfono: +1 636 587 3600

European Headquarters
Freephone (UK): 0800 181697 
Freephone (Ire): 1 800 535355 
Tel: +44 (0) 1922 610000

Descubra o poder da precisão visitando rotometrics.com ou enviando um email para sales@rotometrics.com
A disponibilidade do produto pode variar de acordo com a região. Entre em contato com o seu representante de vendas para informações adicionais.


