
P3D Truck
SISTEMA DE MEDIÇÃO LASER PARA CARGAS DE MADEIRA 
SOBRE CAMINHÕES

O sistema P3D-TRUCK usa tecnologia laser de última geração 
para medir o volume e características biométricas da madeira 
carregada sobre caminhões com elevada precisão, rapidez e 
confiabilidade. 

O sistema mede tanto troncos como cavacos e biomassa.

É um sistema patenteado, que incorpora experiências de mais 
de 15 anos com instalações no Chile e no Brasil.  

O sistema permite economizar tanto no custo da madeira, bem 
como reduzir custos de transporte e operação, podendo-se 
recuperar o custo do investimento em menos de um ano. 

O sistema fornece resultados online e proporciona informação 
de auditoria que permite ao cliente um controle total do 
processo de medição.
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P3D Truck
BENEFÍCIOS DO SISTEMA P3D-TRUCK

• Medições precisas, estáveis e completas: Média de Volume +/- 1% com desviação standard +/- 3% (em conjunto com nosso sistema P3D-LOGS).  
 Medições repetitivas com diferenças inferiores a 1%. 
 O sistema fornece informação adicional: diâmetro, conicidade, torção, desordem de estiva.
• Economia no custo da madeira: A alta precisão permite diminuir os custos de compra e dos pagamentos a fornecedores de serviços de colheita 
• Reduções de custo operacional: Redução de até 75% do pessoal implicado na medição em relação a outros métodos. Redução no tempo de medição  
 em até 60% (o tempo total do trajeto do veículo à fábrica pode ser reduzido em 90 segundos, incluindo pesagem e processo administrativo. O tempo  
 de medição do sistema é de 60 segundos) 
• Medições 100% auditáveis reduzem a zero o conflito entre comprador e vendedor.
• Medição sem exceções: O sistema mede madeira de qualquer comprimento em qualquer tipo de carregamento. 100% dos veículos são medidos,  
 sem exceções. 
• Completo controle da operação pelo cliente: O sistema é fornecido ao cliente para ser operado 100% por ele, com completo controle da base de  
 dados do sistema e plena integração ao sistema ERP. A entrega de resultados de cada medição é imediata. 
• Alta estabilidade operacional: Uptimes de 99,7% ou mais garantem ao cliente a disponibilidade 24/365 do sistema, que só precisa de manutenções  
 preventivas de 8 horas/ano. Ainda assim, está disponível um suporte remoto online na modalidade  7x24.
• Total segurança dos resultados positivos: O cliente só paga 30% do custo do sistema no momento da entrega dos elementos a serem instalados.  
 O pagamento do restante começa com o início do funcionamento certificado dos mesmos. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Tipos de veículo: Caminhões trailer, Roméu e Julieta, bitrens e tritrens, com e sem plataforma, contêiners open-top
• Tipos de carregamento: Longitudinal, Transversal, Misto / Madeiras de comprimento fixo e variável / Cavacos / Biomassa 
• Velocidade da medição: 1 a 5 Km/h
• Tipo de laser utilizado: SICK LMS511PRO (100% inofensivo para os olhos)
• Voltagem requerida: 220 VAC
• Temperatura permitida para operação: -10ºC a 40ºC

RAZÕES PARA PREFERIR P3D-TRUCK

A madeira representa mais de 50% do custo total de uma planta de celulose ou pasta mecânica. Por isso, é imprescindível medi-la com precisão, 
confiabilidade e eficiência.  
P3D-TRUCK é uma solução que evita os problemas de outros métodos:

• Alta precisão e repetibilidade
• Completo controle do processo pelo cliente
 - Entrega imediata de resultados
 - Controle completo dos dados
 - Site de auditoria
• Uptime superior a 99%
• Baixo custo de operação
• Pode ser integrado com sistemas de rastreamento de frota de transporte

FORMA DE MEDIR

O sistema mede o volume em conjunto com o posicionamento do caminhão sobre a balança. A medição demora menos de 1 minuto.

Escaneamento
Durante o trajeto do caminhão, 
o sistema gera até 1000 cortes 
da carga 

Descarte
Se eliminam todos os 
elementos alheios à carga 
(Cabine, Proteções, Chassis).

Características 
biométricas
Cada tronco da periferia é 
dimensionado: comprimento, 
diâmetro, conicidade, torção, etc.

Volume sólido sem casca
Calcula-se com fórmulas 
específicas segundo a origem 
de cada madeira (em conjunto 
com nosso sistema P3D-LOGS)

Resultados
Os resultados, fotos e imagens 
3D são armazenados em um 
subsistema web de auditoria


