
A FERRAMENTA PODEROSA 
PARA OPERAÇÕES ENXUTAS



www.flexspeed.info

2 3

A Kosan Crisplant desenvolveu 
um novo sistema de envasa
mento que quebra recordes e 
que deverá transformar o ne
gócio de envasamento de gás 
da maneira como o conhecemos. 
Flexibilidade, precisão e capa
cidade além dos limites técni
cos conhecidos. Inovação que 
adicionará ainda mais aos 
players na indústria de envasa
mento de botijões. Junto com 
um pacote de Gerenciamento 
de Instalações, FLEXSPEED 
oferece ainda mais benefícios 
em termos de otimização e 
efetividade de custo em seu 
negócio. Flexível e rápido. É 
por isso que o novo sistema de 
envasamento é chamado 
FLEXSPEED.

Por mais de 40 anos a capacidade pa
drão de envasamento de botijões foi 
em torno de 1.200 unidades por hora. 
Um padrão estabelecido pela Kosan 
Crisplant há mais de quatro décadas, 

quando foi introduzido no mercado o 
envasamento de botijões num sistema 
de carrossel como a solução do futuro.

Demandas de mercado desafiaram cada 
vez mais este padrão industrial e muitas 
empresas dedicadas ao envasamento 
de gás resolvem o aumento de capaci
dade através da adição de mais unida
des de enchimento e mais carrosséis a 
sistemas existentes. Isso significa ne
cessidade de mais espaço, investimen
tos adicionais e maiores custos opera
cionais.

FLEXSPEED agora triplica o padrão 
industrial!

Numa concorrência dinâmica no merca
do de distribuição, mudanças estrutu
rais no setor de energia, crescentes 
custos operacionais e maiores preços 
dos insumos, as indústrias de envasa
mento de gás procuram mais e mais 
iniciativas de redução de custos que 
tenham um efeito direto no resultado 
final.

FLEXSPEED é definitivamente uma 
dessas iniciativas de redução de 
custos!

O novo padrão na indústria de 
enchimento de botijões de GLP

Até 3.600 botijões por hora 
– num único sistema de carrossel

FLEXSPEED é muito mais do que 
um novo sistema de enchimento

A combinação de FLEXSPEED e o con
ceito de Gerenciamento de Instalações 
da Kosan Crisplant significa nenhum 
investimento em equipamento produti
vo e surpresas econômicas. Através do 
conceito de Gerenciamento de Instala
ções, a Kosan Crisplant coloca FLEX
SPEED a sua disposição, cuida do pla

nejamento de produção, operação e 
manutenção da planta com uma equipe 
altamente qualificada – a um preço 
fixo acordado. Assim você pode concen
trarse nas vendas e distribuição. O sis
tema de Gerenciamento de Instalação 
assegura que você sempre terá a quan
tidade exata de botijões quando você 
precisa – ao menor preço possível.
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Exemplos de carrossel de envasamento 
FLEXSPEED com 30 (A), 42 (B) e 72 (C) 
pontos de enchimento

Tecnologia de processamento 
dinâmica de alta capacidade

Fluxo contínuo – não há paradas
e partidas do fluxo de botijões

Resultados de envasamento e de teste 
extremamente precisos e confiáveis

Mais tempo para controles de 
segurança sob alta velocidade

Sistemas de envasamento tradicionais que operam a 1.200 
botijões por hora com uma balança de controle dinâmico pa
drão, têm um tempo de pesagem (peso) por botijão de aproxi
madamente 480 ms. Com FLEXSPEED operando a 3.600 boti
jões por hora, o tempo de pesagem é de aproximadamente 
750 ms,o que corresponde a +156%.

Quanto à detecção de vazamento, o tempo (tt) necessário para a detecção 
em sistemas em linha padrão operando a 1.200 botijões por hora é de 
aproximadamente 800 ms. Com FLEXSPEED operando a 3.600 botijões 
por hora, o tempo de detecção é aproximadamente 3.000 ms correspon
dendo a +375%.

FLEXSPEED é um sistema baseado em 
carrossel com várias técnicas de manu
seio e processamento recém desenvol
vidas. A introdução ao carrossel é feita 
dinamicamente com um conjunto de ro
das em estrela de dupla ação que con
duzem os botijões do transportador 
para cima da unidade de enchimento. 
Cada botijão é pesado dinamicamente 
a medida que está sendo envasado no 
carrossel em rotação. Depois de ejetado 
do carrossel, o conjunto de rodas em 
estrela agarra os botijões e os conduz 
a um carrossel de detecção de vaza
mento dinâmico recém desenvolvido 
para controle de segurança em uma 
operação contínua.

Tudo isso acontece à alta velocidade, 
sem parar e iniciar o fluxo de botijões 
em nenhum momento. Mais processos 
podem ser adicionados conforme dese
jado na conexão serial que controla e 
sincroniza as estrelas, enquanto que o 
espaço permite a extensão.

Possibilidades de configuração
Um sistema básico de envasamento 
FLEXSPEED consiste de um carrossel de 
enchimento (tamanhos padrão: 30, 36, 
42, 48, 54, 60, 66 e 72) e até cinco módu
los de processo. Exemplos de módulos 
de processo possíveis são: um detector 
de vazamento, um testador de válvula, 
um aplicador de lacre, uma unidade 
seladora e um aplicador de lacre duro.

O tamanho de um carrossel FLEXSPEED 
é determinado pelo tempo de enchimen

Mais tempo de processamento 
por cilindro

Com FLEXSPEED você terá mais tempo para en
vasar cada botijão o que, por sua vez, significa 
que você ganha um resultado de enchimento de 
até 50 gramas mais preciso, quando comparado 
com os atuais padrões de mercado, e mais tem
po para controles de segurança mais profundos 
do que em sistemas convencionais – mesmo 
quando estiver movendo os botijões por um 
sistema de alta velocidade!

to dos botijões a serem processados. 
Como regra geral, o tamanho de um 
carrossel para envasar 3.600 botijões 
por hora é calculado por uma fórmula 
simples: o tempo de enchimento + 7 = 
número de pontos de enchimento. 
Exemplo: Se o tempo de envasamento 
dos botijões a serem processados for 
de 34 segundos por botijão, o carrossel 
deve ter pelo menos 41 pontos de enva
samento (34+7=41).

A ferramenta poderosa 
para uma operação enxuta
O fluxo dinâmico de botijões resulta 
num ciclo de produção mais flexível a 
qualquer capacidade. Com FLEXSPEED 
as empresas de gás terão baixo custo 
de manutenção, baixo custo de produ
ção e baixo custo unitário por beneficiar
se de menos manutenção de sistema e 
equipamento, melhor disponibilidade 
operacional, mais tempo de processa
mento e – quando operarem, por exem
plo, com um sistema de leitura de tara 
totalmente automático – nenhum erro 
de tara.

As empresas de gás podem focar ape
nas nas logísticas locais de alimentar 
o sistema com botijões suficientes para 
manter um fluxo de botijões suave e 
contínuo. Ou até terceirizar a operação 
à Kosan Crisplant por meio de um acor
do de Gerenciamento de Instalação e 
então concentrarse nas vendas e dis
tribuição.

Novas técnicas
de manuseio e processamento

tt = 3,000 ms (+375%)
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Modernize para FLEXSPEED 
em suas plantas de produção 
existentes

Produção tripla
no mesmo espaço

Com esta solução nova e patenteada para 
melhor performance, agora é possível enva
sar até 3.600 botijões de gás por hora num 
único sistema de carrossel. Com custos de 
produção reduzidos por botijão cheio. As ca
racterísticas do sistema englobam controle 
de velocidade infinitamente variável que 
triplica a produção no mesmo espaço físico 
de produção sem necessidade de maiores 
modificações na área de envasamento 
existente.

FLEXSPEED é um conceito inovador e ao mes
mo tempo, um excelente negocio. A terceiri
zação da operação do sistema com a Kosan 
Crisplant por meio do sistema de Gerencia
mento de Operações, trará ainda maiores 
benefícios, pois você reduzirá seus custos 
administrativos e conseguirá um custo unitá
rio menor por botijão de gás cheio, quando 
comparado com atual nível de mercado. Com 
a otimização e centralização da operação de 
envasamento você seguirá adiante.

A operação enxuta torna FLEXSPEED a futura 
espinha dorsal de plantas de envasamento 
de alta capacidade em qualquer lugar.

CARROSSEL DE ENCHIMENTO

PLANTA DE
 PALETES DE
3 ANDARES

IDENTIFICAÇÃO
DE TARA

BALANÇA
DE AJUSTE
DE PESO

DETECTOR DE
VAZAMENTO

APLICADOR DE LACRE
DETECTOR DE VAZAMENTO
BALANÇA DE CONTROLE
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Kosan Crisplant a/s
Alsvej 21
DK8940 Randers SV
Dinamarca

Tel +45 87 40 30 00
Fax +45 87 40 30 10
sales@kosancrisplant.com
service@kosancrisplant.com
www.kosancrisplant.com
www.flexspeed.info
www.makeenenergy.com

A FERRAMENTA PODEROSA
PARA OPERAÇÕES ENXUTAS

Kosan Crisplant é parte da


