
A solução dinâmica 
de etiquetagem para 
banda de rodagem
Eficiente, precisa, inteligente 
e desenvolvida para oferecer 
benefícios empresariais concretos. 



A Chromaffix foi desenvolvida em colaboração com fabricantes de 
pneus em todo o mundo para produzir uma solução de etiquetagem 
para banda de rodagem que atenda a todas as necessidades da 
indústria.
A Chromaffix extrai automaticamente os dados de cada etiqueta para talão e imprime 
tanto dados variáveis como estáticos além de logotipos da marca em cores na etiqueta 
para banda de rodagem para então aplicá-la no pneu com precisão em um tempo de ciclo 
inferior a dois segundos.

Por um lado, sem mão-de-obra e sem erro humano. Por outro, com a eficiência de 
processos, a velocidade e a comunicação de dados otimizadas.

Uma solução automatizada de 
etiquetagem para banda de rodagem 
desenvolvida pela indústria de pneus 
para a indústria de pneus.

Com a intensificação do fluxo 
de trabalho e o aumento da 

competitividade, a Chromaffix 
oferece o necessário para atender 

a uma produção de pneus mais 
rápida, enxuta e competitiva - de 

modo a economizar a mão-de-
obra, reduzir os custos e melhorar a 

comunicação de dados.

A Chromaffix oferece…

Além de reduzir os erros e os desperdícios, a Chromaffix 
traz melhorias ao fluxo de trabalho e reduz visivelmente 
os custos trabalhistas. Também auxilia na conformidade 
com as regulamentações impostas à etiquetagem.

A conclusão? Quando devidamente encomendados 
e integrados, os sistemas de rotulagem podem dar 
retorno sobre investimento em menos de um ano, 
melhorando a eficiência desde o primeiro dia.

A Chromaffix e seus 
muitos benefícios
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Velocidade
Com um tempo de ciclo inferior a 
2 segundos, você pode facilmente 
gerenciar ritmos acelerados 
de produção. O retorno sobre 
investimento também pode 
ser mais rápido, pois o alto 
desempenho da Chromaffix faz 
com que sejam necessárias menos 
unidades para lidar com o seu fluxo 
de trabalho

Compacidade
Uma área pequena permite a 
instalação em linha onde for mais 
adequado para o seu processo

Simplicidade 
Com menos peças móveis 
tem-se uma configuração 
rápida, confiabilidade otimizada, 
manutenção simples e inventário 
de peças de reposição menor

Confiabilidade
Desenvolvido com a contribuição 
intelectual de fabricantes de pneus, 
o design industrial da Chromaffix 
possui todos os recursos para 
atender a ambientes exigentes e 
usos intensos

Segurança 
O design ergonômico, o menor 
número de peças móveis e o 
sistema totalmente fechado 
permitem que os operadores 
utilizem a unidade de forma fácil e 
segura

Comunicação 
Os controles de mídia inteligentes 
da Chromaffix garantem uma 
operação constantemente 
eficiente e suas características 
de fácil integração permitem que 
a etiquetagem torne-se parte 
integrante do seu sistema

Serviço
Pacotes de suporte flexíveis e 
adaptados para cada instalação da 
Chromaffix



Hoje oferecemos soluções de rastreamento e 
etiquetagem de pneus para clientes em mais 
de 40 países, além de produzirmos mais de 400 
milhões de etiquetas parcialmente impressas 
(WIP) por ano. Nós temos uma extensa 
representação na América do Norte, América 
do Sul e União Européia.

Continuamos a forjar parcerias e afiliações 
inovadoras com os principais integrantes e 
líderes referenciais da indústria, para garantir 
que as soluções da Computype correspondam 
às necessidades atuais da indústria de pneus e 
estejam preparadas para a adoção das práticas 
da indústria 4.0 no futuro.

Redução dos custos 
trabalhistas através 

da automatização

Produção 
consistente e 

precisa

Redução dos níveis 
de estoque de mídia

Flexibilidade de 
produção

Aceleração 
constante do ritmo 

de produção

Aprimoramento 
da marca

Diminuição de 
erros/ do tempo de 

inatividade

Customização para 
adequação aos 

sistemas existentes

Resumo dos benefícios oferecidos pela Chromaffix

Uma parceira confiável 
na indústria de pneus

Entre em contato com os profissionais de etiquetagem da 
Computype ainda hoje para saber mais sobre os benefícios da 
Chromaffix no contexto da sua fábrica de pneus.

www.computype.com.br/

A Chromaffix é o resultado de 40 anos 
de colaboração da Computype com 
fabricantes de pneus em todo o mundo.

400m
Mais de 400 milhões de 
etiquetas com código de barras 
parcialmente impressas (WIP) 
produzidas anualmente

3 Representação 
local para atender 
a 3 continentes: 
América do 
Norte, América 
do Sul e Europa

5Parcerias 
inovadoras com 
os 5 maiores 
fabricantes 
mundiais de 
pneus

40
Com remessa para 
mais de 40 países

http://www.computype.com.br/

