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“É nosso objetivo na Instron 
entregar aos nossos clientes a 
melhor experiência, fornecendo 
produtos da mais alta qualidade, 
suporte especializado e serviços de 
classe mundial.”

Yahya Gharagozlou 
Presidente do Grupo, ITW Test & Measurement
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4 Introdução

Instron com Fábrica no Brasil
A Instron Brasil Equipamentos Científicos Ltda, com fábrica em São José dos Pinhais PR (Região Metropolitana de 
Curitiba), tem hoje o maior corpo técnico de profissionais especializados em sistemas para ensaios mecânicos com 
sede no Brasil, oferecendo a mais avançada e completa linha de produtos e acessórios do mercado mundial e uma 
equipe para serviços pós venda que atende o Brasil e toda a América do Sul.

Duas Histórias que representam + de 100 anos de experiência em equipamentos de ensaios.

A HISTÓRIA DA INSTRON:

Durante a segunda Guerra Mundial, Harold Hindman 
e George Burr trabalhavam juntos no Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts (MIT), onde Hindman 
estava envolvido na determinação das propriedades de 
novos materiais para uso em paraquedas. 

As máquinas de ensaios existentes na época não 
estavam aptas para avaliar adequadamente os 
materiais, Hindman e Burr uniram-se para criar uma 
máquina de ensaios de materiais onde a determinação 
da força era feita com base em células de carga de 
“strain gauge” e sistemas de servo controle. O protótipo 
deles foi tão bem sucedido que em 1946 eles formaram 
a Instron.

Hoje a marca Instron é sinônimo de liderança mundial 
de mercado e produtos de qualidade. Ao longo dos 
anos, os investimentos da empresa em pesquisa e 
desenvolvimento produziram uma série de inovações 
em equipamentos para ensaios, a partir da primeira 
célula de carga de “strain gauge” até sistemas 
eletrodinâmicos avançados. Hoje, os produtos Instron 
abrangem uma ampla gama de necessidades para 
testes mecânicos, de um simples ensaio de tração aos 
mais complexos simuladores de vida útil de produtos.

A INSTRON NO BRASIL:

Em 07 de julho de 1969 na cidade de São Paulo do 
esforço conjunto do pai: Antônio Rodrigues Gallego 
e seu filho: Ivan Rodrigues, surge a empresa EMIC. A 
década de 70 representou um marco no processo de 
desenvolvimento da construção civil e a carência de 
equipamentos brasileiros de controle de qualidade dos 
materiais fez com que a EMIC investisse na fabricação 
de prensas e máquinas de ensaios. 

Em 1992 a empresa mudou-se para a Região 
Metropolitana de Curitiba e se consolidou como a lider 
em sistemas de ensaios mecânicos no Brasil.

Em 2012 a EMIC foi adquirida pelo grupo ITW (Illinois 
Tool Works, de Chicago, Illinois USA) e em 2015 com a 
incorporação da empresa pela Instron Brasil, a EMIC 
tornou-se uma marca nacional. O corpo técnico da 
EMIC passou a fazer parte da Instron, maior fabricante 
mundial de equipamentos para ensaios mecânicos. 

Hoje, a Instron Brasil Equipamentos Científicos Ltda,  
empresa detentora da marca EMIC,  fabrica no Brasil 
a Série 23 de Máquinas Universais de Ensaios e 
comercializa as demais séries da Instron Mundial, 
focada no mercado Sulamericano.

Matriz da Instron em Norwood MA - Estados Unidos Sede da Instron em São José dos Pinhais PR - Brasil
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Apresentação da Série 23 EMIC - “Made in Brasil”

A Série 23 EMIC de máquinas universais de ensaios é o resultado do esforço dos profissionais da Instron em 
desenvolver uma linha que pudesse atender o exigente mercado local, aliando o custo benefício da antiga e 
descontinuada Linha DL EMIC e acrescentando a qualidade e tecnologia avançada da Série 33 Instron, campeã de 
vendas nos Estados Unidos.

Essa concentração de esforços resultou em um produto econômico, com tecnologia e qualidade mais avançadas, 
compatível com o software BLUEHILL e com a opção de se utilizar acessórios fabricados no Brasil ou importados. 
Além disso, a Série 23 EMIC é a única linha econômica de máquinas universais de ensaios que permite o uso de 
acessórios avançados como vídeo extensômetro, câmaras ambientais para alta e baixa temperatura, células de carga 
de alta performance e extensômetro automático.

Por tudo isso, aliado ao relacionamento imbatível que a Instron mantém com seus clientes em todo o mundo, a Série 
23 EMIC, representa a evolução do custo-benefício e a melhor opção do mercado.

Máquinas de Bancada
De 2 kN até 50 kN

Máquinas Autoportantes (de Piso)
De 100 kN até 1000 kN

Linha Completa de Acessórios
Garras, Dispositivos, Extensômetros, Etc

Software BLUEHILL para ensaios
Disponível em Português BR
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Onde a Série 23 é aplicada?

As máquinas universais de ensaios da Série 23 são equipamentos laboratoriais utilizados nas indústrias para o 
controle da qualidade ou no desenvolvimento de novos produtos, nas instituições de ensino técnico (para ensino e 
pesquisa da ciência dos materiais) e nos laboratórios particulares prestadores de serviços em ensaios. 

Os produtos INSTRON e EMIC estão presentes nas mais renomadas indústrias, universidades e nos mais confiáveis 
laboratórios de ensaios do Brasil e do Mundo. 
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Quais ensaios e em que materiais/produtos a Série 
23 pode ser utilizada?
A Série 23 é utilizada na determinação da resistência dos materiais em ensaios de tração, compressão, flexão, 
dobramento, cisalhamento, arrancamento, delaminação, adesão, embutimento, etc; ou seja, todas as classes dos 
ensaios mecânicos destrutivos. 

Esses ensaios podem ser realizados em materiais e/ou produtos metálicos, plásticos, compósitos, biomédicos, 
elastoméricos, poliméricos, cerâmicos, e até onde a engenharia de materiais puder chegar.

É muito comum de se encontrar uma máquina INSTRON nos laboratórios de controle de qualidade das indústrias 
automotivas, de eletrodomésticos, produtos biomédicos e hospitalares, empresas metalúrgicas e fabricantes de bens 
de consumo.
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Série 23 - Modelos e Especificações
A Série 23 supre uma faixa de carga que pode chegar a capacidade de até 100 toneladas (1MN / 100.000 kgf), 
dispondo de modelos de bancada (monocoluna ou de dupla coluna) e de piso. A Série 23 é uma linha de máquinas 
universais diferenciada das demais do mercado pois sua construção mecânica é feita com sistema de rolamentos 
pré-tensionados, fusos e colunas guias maiores e sistema de transmissão por polias sincronizadas, aumentando a 
rigidez e diminuindo folgas.

Modelos Monocoluna de Bancada 23-2S 23-5S

Capacidade de Carga kN 2 5

Velocidade Máxima de Ensaio mm/min 1000 1000

Velocidade Mínima de Ensaio mm/min 0,05 0,05

Velocidade Retorno Pós Ensaio mm/min 1000 1000

Curso Máximo mm 885 885

Profundidade Útil de Ensaio mm 100 100

Altura mm 1358 1358

Largura mm 382 382

Profundidade mm 500 500

Peso kg 51 51

Potência Máxima VA 300 300

*

* Painel Dashboard Industrial Touchscreen Opcional

*

Aplicações: papéis, filmes plásticos, fios têxteis, borrachas em geral, couros, componentes eletrônicos, materiais de uso médico e 
odontológico de baixa resistência, etc.

Aplicações: polímeros em geral, têxteis, borrachas de alto desempenho, materiais de uso médico e odontológico, molas, 
condutores elétricos, etc.

Modelos Dupla Coluna de Bancada 23-5D 23-10 23-20

Capacidade de Carga kN 5 10 20

Velocidade Máxima de Ensaio mm/min 500 500 500

Velocidade Mínima de Ensaio mm/min 0,005 0,005 0,005

Velocidade Retorno Pós Ensaio mm/min 600 600 600

Curso Máximo mm 1122 1122 1122

Espaçamento entre Colunas mm 420 420 420

Altura mm 1582 1582 1582

Largura mm 756 756 756

Profundidade mm 707 707 707

Peso kg 110 110 110

Potência Máxima VA 300 300 600

* Painel Dashboard Industrial Touchscreen Opcional 23-5D, 23-10, 23-20

23-2S e 23-5S
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Aplicações: as mesmas dos modelo 23-20 porém com uma estrutura 
mais reforçada, chapas de aço e compósitos de pequena espessura.

Modelos Dupla Coluna de Bancada 23-30 23-50

Capacidade de Carga kN 30 50

Velocidade Máxima de Ensaio mm/min 500 500

Velocidade Mínima de Ensaio mm/min 0,005 0,005

Velocidade Retorno Pós Ensaio mm/min 600 600

Curso Máximo mm 1122 1122

Espaçamento entre Colunas mm 420 420

Altura mm 1582 1582

Largura mm 756 756

Profundidade mm 707 707

Peso kg 121 121

Potência Máxima VA 600 600

* Painel Dashboard Industrial Touchscreen Opcional

Modelos de Dimensões Especiais:
23-20 F2: Espaço entre Colunas 700mm (Largura Final: 1036 mm).

23-30 E2: Curso máximo 1.637 mm (Altura Final: 2097 mm).

23-50 E2: Curso máximo 1.637 mm (Altura Final: 2097 mm).

*

Aplicações: plásticos de alta performance, compósitos em geral, chapas metálicas, barras metálicas de pequeno diâmetro, 
madeira, tecidos de alta resistência, etc.

Modelos Dupla Coluna de Piso 23-100

Capacidade de Carga kN 100

Velocidade Máxima de Ensaio mm/min 500

Velocidade Mínima de Ensaio mm/min 0,005

Velocidade Retorno Pós Ensaio mm/min 600

Curso Máximo mm 1235

Espaçamento entre Colunas mm 575

Altura mm 2393

Largura mm 1124

Profundidade mm 779

Peso kg 766

Potência Máxima VA 1500

* Painel Dashboard Industrial Touchscreen Opcional

23-30 E2 e 23-50 E223-20 F2

23-30  e 23-50

23-100

*

*
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Série 23 - Modelos e Especificações

Os modelos 23-200, 23-300, 23-600 e 23-1M são fornecidos com dois campos de ensaio (inferior e superior) 
projetados para trabalhar na capacidade máxima de carga. Opcionalmente esses modelos podem ser fornecidos 
com um terceiro campo lateral de ensaios. 

* Painel Dashboard Industrial Touchscreen Opcional

Aplicações: Materiais e produtos de média resistência mecânica, similares às do modelo 23-100, porém que exijam um pouco mais 
de capacidade de carga, além de ser adequada para ensaios em cimentos e cerâmicas.

Aplicações: tem o maior campo de ensaios de todos os modelos com 650 mm de distância entre colunas e atende praticamente 
toda a faixa dos ensaios de média resistência sendo altamente recomendado para instituições de ensino técnico.

* Painel Dashboard Industrial Touchscreen Opcional 23-300

23-200

Modelos Dupla Coluna de Piso 23-200

Capacidade de Carga kN 200

Velocidade Máxima de Ensaio mm/min 500

Velocidade Mínima de Ensaio mm/min 0,005

Velocidade Retorno Pós Ensaio mm/min 500

Curso Máximo mm 1170

Espaçamento entre Colunas mm 450

Altura mm 2250

Altura com a Garra Superior Montada mm 2500

Largura mm 980

Profundidade mm 980

Peso kg 900

Potência Máxima VA 1800

Modelos Dupla Coluna de Piso 23-300

Capacidade de Carga kN 300

Velocidade Máxima de Ensaio mm/min 500

Velocidade Mínima de Ensaio mm/min 0,005

Velocidade Retorno Pós Ensaio mm/min 500

Curso Máximo mm 1200

Espaçamento entre Colunas mm 650

Altura mm 2300

Altura com a Garra Superior Montada mm 2600

Largura mm 1340

Profundidade mm 1000

Peso kg 1900

Potência Máxima VA 1800

*

*
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Aplicações: materiais de alta resistência sendo recomendada para ensaios em 
compósitos de alta performance, aços de diversas espessuras e diâmetros, 
fixadores, ligas metálicas diversas, concreto convencional, etc.

* Painel Dashboard Industrial Touchscreen Opcional

Opcional: Terceiro Campo Lateral de Ensaios
Para os modelos 23-200 e 23-300 o Terceiro Campo de Ensaios tem capacidade 
de 20kN e para os modelos 23-600 e 23-1M a capacidade é de 50kN.

*

Aplicações: é o modelo de maior capacidade da Série podendo atingir cargas de até 100 toneladas (1 MN) como nas máquinas 
servo hidráulicas, porém com duas grandes vantagens: a precisão de controle e o curso de ensaio superior que um sistema servo 
eletromecânico permite.

Modelos Dupla Coluna de Piso de Alta Capacidade 23-1M

Capacidade de Carga kN 1000

Velocidade Máxima de Ensaio mm/min 180

Velocidade Mínima de Ensaio mm/min 0,005

Velocidade Retorno Pós Ensaio mm/min 180

Curso Máximo mm 1200

Espaçamento entre Colunas mm 550

Altura mm 2520

Altura com a Garra Superior Montada mm 2700

Largura mm 1440

Profundidade mm 1280

Peso kg 3500

Potência Máxima VA 3000

* Painel Dashboard Industrial Touchscreen Opcional

Terceiro 
Campo de 
Ensaios

23-600

23-1M

Modelos Dupla Coluna de Piso de Alta Capacidade 23-600

Capacidade de Carga kN 600

Velocidade Máxima de Ensaio mm/min 250

Velocidade Mínima de Ensaio mm/min 0,005

Velocidade Retorno Pós Ensaio mm/min 250

Curso Máximo mm 1250

Espaçamento entre Colunas mm 500

Altura mm 2530

Altura com a Garra Superior Montada mm 2800

Largura mm 1210

Profundidade mm 1120

Peso kg 2100

Potência Máxima VA 3000

*

*
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Outras Características Técnicas Comuns aos Modelos:

• Sistema de Acionamento: Eletromecânico através de fusos de esferas recirculantes pré-carregados, colunas 
guias cilíndricas paralelas e servo motorização de alta qualidade.

• Comunicação de Dados: Digital através de porta Ethernet TCP-IP.
• Taxa de Aquisição de Pontos: 500 Hz.
• Análise de Dados e Controle de Ensaio: Através de Software INSTRON.
• Malha Fechada (Closed Loop): Permite o controle digital automático de movimentação da travessa móvel 

através de taxas baseadas em deslocamento, força e deformação com alta precisão.
• Console: com funções de movimentação da travessa móvel para ajustes na montagem de acessórios.
• Medição de Força: Através de células de carga intercambiáveis.
• Medição de Deslocamento: Através de sensor óptico com resolução de 0,0001mm.
• Medição de Deformação: Até 2 (dois) canais de medição independentes que podem ser inclusos na máquina 

para extensômetros, LVDTs e sistemas de Strain Gauges.
• Normas de Atendimento: NM ISO7500-1 (Classe 1 ou Classe 0,5), ASTM E4, BS 1610, DIN 51221, EN 10002-

2, JIS B7721, JIS B773, AFNOR A03-501, NBR ISO 9513, ASTM E 83, BS 3846, EN 10002-4, NR-10, NR-12, IEC 
61.000, IEC 61.010, dentre outras.

ACESSÓRIOS: A Mais Completa Linha do Mundo

Um dos grandes diferenciais da Instron é a sua extensa linha de acessórios. A empresa está sempre em sintonia 
com as normas técnicas vigentes e suas atualizações. Muitas vezes o cliente não se dá conta de quão importante 
é contar com um fornecedor que tenha uma linha de acessórios capaz de suprir a necessidade de ensaios seja ela 
presente ou futura. O Catálogo de Acessórios da Instron tem mais de 400 páginas.

A Série 23 EMIC pode ser equipada com uma infinidade de acessórios como: células de carga, garras mecânicas, 
garras pneumáticas, dispositivos diversos, extensômetros, câmaras de temperatura, etc. Tudo vai depender de quais 
ensaios serão realizados. Você poderá conversar com um de nossos consultores comerciais que irá recomendar os 
acessórios ideais para sua aplicação.

Série 23 - Modelos e Especificações (continuação)

Observação: A Instron pode desenvolver, a pedido, modelos com especificações dimensionais e de velocidade de 
ensaios diferentes das mostradas nesse catálogo, conforme necessidade do cliente.
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14 Acessórios Premium

ACESSÓRIOS PREMIUM: Com a Série 23 você pode!

A Série 23 EMIC dispõe de compatibilidade para uso de alguns acessórios de alta tecnologia da Instron, como é o 
caso do extensômetro automático AUTO-X e do vídeo extensômetro AVE-2. Além disso, estão disponíveis para a Série 
23 as CÂMARAS AMBIENTAIS e FORNOS para ensaios em alta e baixa temperatura. Na área de Transdutores a Série  
está preparada para uso das células de carga de alta performance 2530 e 2519 da Instron que alcançam faixas de 
trabalho e precisão superiores às demais células disponíveis no mercado.

Mesmo que você não venha a utilizar esses acessórios em uma primeira etapa, considere que essa necessidade 
venha ocorrer num futuro próximo. Adquirindo a Série 23 você garante essa possibilidade.

Fornos para temperaturas elevadas

AUTO-X: Extensômetro automático Instron Câmaras Climáticas p/ alta e baixa temperatura com controle via software

AVE-2: Vídeo Extensômetro / D.I.C.: Software de análise de deformação

Extensômetro Biaxial
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Software Bluehill® Universal

MAIS SIMPLES
Os fluxos de trabalhos otimizados do 
Bluehill Universal e sua funcionalidade 
simplificada mantêm a operação fácil 
mesmo para novos usuários ou para 
àqueles que não são frequentes. 
Descubra mais:

- PAINEL DASHBOARD
- QUICKTEST
- MODELOS DE MÉTODOS
- ENSAIOS GUIADOS

O Bluehill Universal é o novo software da Instron para ensaios estáticos, construído 
a partir da base da interação pelo toque, como em um tablet ou smartphone. O novo 
layout em forma de retrato (*), com seu design visual meticulosamente trabalhado, 
oferece uma visão mais abrangente do espaço de trabalho de ensaio em um monitor 
touchscreen de grande formato (**). 

(*) Também permite a opção de se usar em formato de paisagem (tradicional)
(**) O Painel Dashboard Touchscreen é opcional, o cliente pode utilizar um microcomputador com Windows 10 Pró para instalar o Bluehill Universal.

MAIS INTELIGENTE
Simplicidade não significa que você tem 
que deixar de lado recursos avançados. Os 
módulos aplicativos do Bluehill Universal 
oferecem o poder e a flexibilidade para 
executar os ensaios mais complexos. 
Descubra mais:

- TESTPROFILER
- EXPORTAÇÃO DE DADOS
- ANÁLISE
- TESTCAM

Os grandes botões de contato e a sinalização intuitiva do 
Bluehill Universal tornam a experiência do usuário mais 
simples e inteligente. Embora mantenha toda a potência e 
flexibilidade encontradas em versões anteriores do Bluehill, 
o Bluehill Universal possui muitos recursos avançados.



Serviços :
A Instron Brasil dispõe de diversos serviços a disposição como: manutenção 
preventiva, calibração, reparo de emergência, serviços de reforma, treinamentos e 
peças de reposição.

Nosso Laboratório de Calibração no Brasil é acreditado junto a RBC INMETRO e 
oferece serviços de calibração e verificação que cumprem as normas vigentes para: 
força, deformação (extensômetro), deslocamento e velocidade da travessa móvel.

Bases de atendimento em: São Paulo SP, Interior de São Paulo, Curitiba PR, Belo 
Horizonte MG e Porto Alegre RS.

INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA
Rua Quirino Zagonel, 257, Jardim Itália, São José dos Pinhais - PR CEP: 83020-250

Telefone: (41) 3035-9400 - www.instron.com.br

Segurança:
Os equipamentos Instron estão preparados para atender de forma plena no quesito segurança, tanto para o operador quanto 
para o equipamento e seus acessórios. Veja abaixo as principais ferramentas/dispositivos disponíveis:

(*) Itens opcionais, peça para o vendedor da Instron incluir no orçamento.

Proteções Contra Estilhaços em Lexam (*) Fim de Curso Mecânico Frontal Ajustável Sistema de Login/Senha de Usuário

Sistema Interlock Instron (*)Botoeira de Emergência e Alertas Limites Máximos de Força e Deformação


