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Exoesqueleto
Tecnologia de auxílio muscular



HUMANufacturing:
indústria, profissionais 
e ferramentas 4.0
Como líder mundial em sistemas avançados de automação, a 
Comau sempre buscou acentuar o desenvolvimento fabril usando 
soluções tecnológicas centradas no ser humano e capazes de 
melhorar a sustentabilidade socioambiental na indústria. 

O exoesqueleto M.A.T.E foi desenvolvido com o objetivo de 
colocar o ser humano no centro do processo produtivo, sempre. 
E com isso, contribuir para o desenvolvimento de fábricas mais 
modernas, eficientes e produtivas.

M.A.T.E é a nova ferramenta da Comau que preserva e valoriza 
o potencial humano ao reduzir os esforços físicos durante as 
atividades com carga excessiva ou movimentos repetitivos.É uma 
tecnologia vestível capaz de se ajustar à diferentes estruturas 
corporais e dar suporte eficaz ao usuário durante todo o dia.



O Exoesqueleto M.A.T.E é capaz de replicar movimentos 
dinâmicos dos ombros enquanto envolvem os membros superiores 
como uma 'segunda pele'.

Como funciona

Feito para trabalhar com você

O exoesqueleto tem 3 componentes principais

Tecnologia vestível: todas as partes do equipamento estão em 
contato com o corpo do usuário.

Estrutura de movimento dos ombros através de um sistema 
mecânico passivo que facilita a livre movimentação do usuário 
com partes deslizantes e giratórias. 

As caixas de torque armazenam e transformam energia mecânica 
potencial para criar torque. Um sistema ajustável com 7 níveis de 
assistência.

M.A.T.E

É o próprio usuário quem fornece força, controle e equilíbrio, 
enquanto o exoesqueleto distribui de modo seguro grande parte  
do peso pelos braços.

Garante maior conforto para o usuário e ajuda a aumentar a 
qualidade e eficiência do trabalho, fornecendo assistência 
consistente ao movimento durante tarefas manuais e repetitivas.
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Benefícios

Por que o M.A.T.E é único?

•	 Redução de fadiga muscular e cardíaca
•	 Correção de postura e redução de enfermidades
•	 Melhoria na qualidade do trabalho
•	 Equipamento confortável e manutencionável
•	 Acompanha a movimentação do corpo sem resistência
•	 Melhoria na precisão e repetibilidade das tarefas
•	 Partes de contato com o corpo laváveis.

Usabilidade

Compacto
no corpo

Melhoria na 
performance

Reduz a  
fadiga 

muscular

Adaptabilidade

Diferentes 
níveis de assistência 

baseados pela 
tarefa

Peso leve

Fácil de usar

Benefícios percebidos
na postura

M.A.T.E  reproduz a movimentação dos ombros com eixos articulados 
paralelos ao eixo dos ombros do usuário.

M.A.T.E é ajustável à qualquer biotipo. Disponível em 2 tamanhos: 
P/M, G/EG, com 5 mecanismos de regulagem.

M.A.T.E tem 7 níveis de assistência que podem ser ajustados 
diretamente no equipamento, pelos próprios usuários.

M.A.T.E foi testado em atividades funcionais. Reduz significativamente 
a fadiga muscular da região dos ombros. Apresenta uma redução 
média de 30% na fadiga muscular durante movimentos de extensão.



Todas as partes de contato 
com o corpo são ajustáveis 
ao biotipo do usuário

Sistema de
regulagem para
os ombros

Circulação
de ar

Limitação 
mecânica para 

abertura do ombro

Cinto
ajustável

Mecanismo
de torque

Suporte
deslizante

para o braço

Sistema de
regulagem para
o tronco

5

Exoesqueleto Comau - M.A.T.E.

• Design altamente ergonômico
• Fácil de vestir e de usar
• Estrutura compacta
• Sistema passivo mecânico
• 2 tamanhos: P/M e G/EG
• 7 níveis de assistência
• Peso leve: 4.0 kg

Características



Distribuidor local

O conteúdo deste catálogo tem caráter 
informativo. A Comau S.p.A. se reserva o 
direito de alterar as especificações em qualquer 
tempo por motivos técnicos ou comerciais, 
sem prévio aviso. As imagens são ilustrativas 
e não necessariamente mostram o produto em 
sua versão padrão. Edição - 03/19 - São Paulo.

Made in Comau


