Contagem de Ciclos Fiável
Os seus moldes são os bens mais valiosos da sua empresa, O
exclusivo CounterView® da Progressive Components monitoriza com
precisão a utilização dos moldes e ajuda nos planos de manutenção
preventiva, antes de surgirem problemas mais onerosos durante a
vida do molde.

Vantagens do Produto
Características do CounterView:
• Contador mecânico não reinicializável de 7 dígitos
• Ajuda a estabelecer ou reforçar os programas de
manutenção preventiva, qualificando sistemas de
monitorização de processo e validando registos
mantidos manualmente
• Ajuda OEMs e moldadores a manter registos consistentes de ciclos, em moldes operados noutras localizações
• Importante para os fabricantes de moldes para garantir
rigor na comunicação, especialmente quando são
dadas garantias de ciclo
• Formato rectangular das Séries 100/200 ou cilíndrico da Série R, disponível em dimensões métricas ou
polegadas.

Comparação CounterView
Têm surgido algumas cópias „contrafeitas“. Assim, além
de ações legais, a Progressive mandou testar essas
unidades por uma empresa independente. Quando
comparados com as marcas de desenho similar, os
resultados revelaram que os CounterView da Progressive
superam claramente todos os outros, exibindo mais
de 3 milhões de ciclos sem falhas. O gráfico abaixo
mostra como uma marca falhou após sómente 3.469

Os ensaios de durabilidade foram realizados por uma entidade
de testes independente, para determinar o ponto de falha de
vários contadores de molde. Para visualizar os dados de testes,
vídeos e muito mais visite www.procomps.com/CounterView.

ciclos; outra falhou após 59.000 ciclos, enquanto outra
ainda conseguiu superar 1,6 milhões, mas ficando por
aí, provando que não há substituto para o único contaciclos original disponível no mercado - o CounterView da
Progressive Components.
Relatório
de TesteCycle
de Ciclo
Contrafacção
Counterfeit
Testing
Report
4,000,000

3,000,000+

3,000,000

2,000,000

1,648,994
907,218

1,000,000

0

3,469

59,000

129,000

Unit SW

Unit CU

Unit GP

334,720

Unit WM

Unit GV

Unit PS

Progressive

Os produtos falsificados em caixas vermelhas não
correspondem ao desempenho da Progressive. Não aceite
substitutos. Especifique os genuínos Progressive Components.

Fiabilidade
Os CounterView da Progressive são construídos com
materiais de qualidade, aptos para funcionar a uma
temperatura máxima de 250 graus F (120 C).
Além disso, o exclusivo número url/série da Progressive,
gravado a laser em cada CounterView, fornece um
local seguro para os dados críticos do molde:
• Armazenamento ilimitado de ficheiros CAD, listas de
materiais, certificados de aços
• Rigoroso acesso e direitos de edição definidos pelo
utilizador
• Armazenamento seguro nos nossos servidores ou nos
do utilizador
O sistema ProFileCV™ ajuda a eliminar inconvenientes
e erros, e é oferecido sem nenhum custo adicional com
cada sistema CounterView.

Os produtos Progressive, incluindo o CounterView, estão disponíveis em todo o mundo desde localizações na
América do Norte, Europa, Ásia, e uma ampla rede global de Parceiros de Distribuição. Vire-se para o fornecedor líder da indústria na monitorização de moldes - Progressive Components - e especifique este produto
como um “conta-quilómetros” fundamental em toda a sua frota de moldes.
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