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Entre os dias 21 e 24 de novembro, Leça da Palmeira será a capital 
ibérica da indústria. Aquela que é considerada a maior feira ibérica 

dedicada a este setor, a EMAF - Feira Internacional de Máquinas, 
Equipamentos e Serviços para a Indústria, ocupará todo o recinto de 

um dos espaços de exposições mais emblemáticos do Norte do país, 
a EXPONOR. 

EMAF 2018 "na vanguarda das 
soluções e tecnologias de futuro" 
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Com o registo de um crescimento assina-

lável na indústria portuguesa, bem como 

um incremento do volume de expor-

tações ao longo do tempo, existe cada 

vez mais a necessidade de as empresas 

se colocarem na dianteira da revolução 

tecnológica que se tem verificado a nível 

mundial. Durante quatro dias, a EMAF vai 

dar resposta aos mais recentes desafios 

da Indústria 4.0, promover o networking, 

a partilha de ideias e os negócios entre as 

450 empresas expositoras na feira. 

Com a temática "Na vanguarda das so-

luções e tecnologias de futuro", a inovação 

continuará a ser um dos pilares da 17.a  

edição da EMAF. Uma vez mais, o certame 

contará com várias empresas de base tec-

nológica para a Indústria 4.0 a marcarem 

presença e a apresentarem soluções ino-

vadoras e desenvolvidas que potenciam o 

conhecimento técnico especializado. 

Ocupando 6 pavilhões e com um 

espaço de 35 mil metros quadrados de 

área com vários stands interativos e de-

monstrações ao vivo, a EMAF contará 

com a apresentação de novidades de  

produtivo da empresa, quadros técnicos, 

diretores de produção, compras, pro-

visionamento, comerciais e qualidade, 

engenheiros, investigadores, projetistas 

e consultores. 

Na última edição da EMAF partici-

param 430 empresas nacionais e estran-

geiras, atingindo-se um total de 42 800 

visitantes. Pela feira passaram ainda 2500 

compradores, oriundos de 24 países 

diferentes. 

FEIRA COM RECONHECIMENTO 

INTERNACIONAL 

Com um reconhecimento internacional 

cada vez mais consolidado, a edição de 

2018 da EMAF atinge um valor recorde de 

participações internacionais. Para a 17.a 

edição do evento o aumento deste nú-

mero regista-se tanto ao nível dos expo-

sitores como no que respeita ao número 

de visitantes estrangeiros, afirmando esta 

feira como uma das mais importantes a 

nível internacional no setor da indústria. 

Espanha, França, Alemanha e Itália são os 

países com uma representatividade mais 

acentuada no certame. 

9.8  EDIÇÃO DO PRÉMIO INOVAÇÃO 

Com o intuito de promover a inovação e 

o desenvolvimento das componentes de 

I&D das empresas que marcam presença 

automação industrial, máquinas revo-

lucionárias que potenciam a produção, 

a robótica como fator diferenciador na 

inovação empresarial, novos sistemas de 

racionalização de custos, novos equipa-

mentos e novos produtos. 

A EMAF destina-se especialmen-

te a empresários, gestores e dirigentes 

com competências ao nível do processo 
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na 17.a edição deste evento, a EXPONOR/EMAF 

e a revista "robótica" promovem a 9.a edição do 

Prémio Inovação. 

Destinado a todos os expositores da EMAF, 

o Prémio Inovação distingue a conceção, ori-

ginalidade, operacionalidade, funcionalidade, 

aspetos de inovação e incorporação de resul-

tados de I&D nos projetos e produtos subme-

tidos pelas empresas participantes. 

O anúncio dos vencedores será feito 

no dia 22 de novembro e serão atribuídos o  

Prémio Leonardo Da Vinci (Inovação Nacional), 

Prémio Nicola Tesla (Inovação Internacional) 

e o Prémio Projeto Inovador (Universidades e 

Politécnicos). 

A avaliação das várias propostas subme-

tidas a este concurso é efetuada por um júri 

constituído por vários elementos de Univer-

sidades nacionais: Prof. J. Norberto Pires do 

Departamento de Engenharia Mecânica da 

Universidade de Coimbra e Diretor da revista 

técnico-científica "robótica"; Fernando Ribeiro 

Com o intuito de promover a 
inovação e o desenvolvimento das 
componentes de I&D das empresas 

que marcam presença na 17° edição 
deste evento, a EXPONOR/EMAF 
e a revista "robótica" promovem 
a 9.° edição do Prémio Inovação. 
Destinado a todos os expositores 

da EMAF, o Prémio Inovação 

distingue a conceção, originalidade, 
operacionalidade, funcionalidade, 

aspetos de inovação e incorporação 
de resultados de l&D nos projetos e 

produtos submetidos pelas empresas 
participantes. 

do Departamento de Eletrónica Industrial da 

Universidade do Minho e da Sociedade Por-

tuguesa de Robótica; António Moreira do De-

partamento de Engenharia Eletrotécnica e de 

Computadores da Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto (FEUP) e da Socie-

dade Portuguesa de Robótica; Teresa Restivo 

do Departamento de Engenharia Mecânica da 

FEUP e Borges Gouveia do Departamento de 

Engenharia e Gestão Industrial da Universida-

de de Aveiro."I 



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Trimestral

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 84

  Cores: Cor

  Área: 18,00 x 26,70 cm²

  Corte: 3 de 24ID: 77828492 31-12-2018

—.•ej 

2F • 

:2•C 

A
í  

•  
o
f
 e
  x

  •
  o
f  i  

o
re

  

o 
z 

Pavilhão 2  •  Stand A02 

ADIRA, tecnologia para o trabalho 

de chapa. Troca automática 

de ferramentas 

ADIRA, S.A. 

Tel.. +351 226 192 700 

adira@adira.pt  • www.adira.pt  

A quinadora elétrica BB005020, Bluben-

der, com troca automática de ferramentas 

(ATC), reduz o tempo de setup e maximiza 

a produtividade da máquina, sendo a solu-

ção indicada para trabalhos de pequenas 

séries e peças com geometria complexa, 

que exigem diferentes ferramentas e múl-

tiplas estações de trabalho. As ferramentas 

são armazenadas em ótimas condições e 

catalogadas/programadas na biblioteca 

do CNC, são posicionadas rapidamente 

na localização exata, permitindo o uso da 

posição invertida, mantendo a segurança 

mesmo com elevada velocidade. 

A quinadora elétrica B8003515, Blue-

bender, com a nova geração do sistema 

Bluedrive, oferece tempos de ciclo meno-

res. A estrutura Hexa-C, comum aos vários 

modelos de quinadoras, garante quina-

gens com a maior precisão, mesmo num 

esquema de trabalho com múltiplas esta-

ções de ferramentas. A máquina está equi-

pada com Adcontro160, sistema 'ris, siste-

ma pneumático Wila Premium e 2 braços 

de apoio frontal em carril. A quinadora 

híbrida PF016040, com a nova geração de 

tecnologia Greendynamics oferece quina-

gens rápidas e ecológicas, com um menor 

consumo de energia e alta precisão. A 

PF016040 tem o Adcontro160, esbarro de 

torres com 6 eixos, sistema Iris e 2 braços 

de apoio frontal em carril com escovas e 

ajuste em altura. E a quinadora PA022040 

é o modelo de maior capacidade dentro 

da gama com estrutura Hexa-C. 

Pavilhão  6 •  Stand E09 

Albipack participa na EMAF 2018 

Albipack, Lda. 

Tel.: +351 234 639 030 • Fax: +351 234 639 039 

geral@albipack.com  • www.albipack.com  

Na edição 2018 da EMAF, a Albipack mar-

ca presença em exclusivo para o setor  

da embalagem, sendo o único expositor 

presente com soluções automáticas de 

embalamento. A Albipack está presen-

te no mercado há 18 anos, entregando 

soluções de embalagem para todos os 

setores de mercado, com o know-how 

adquirido. Hoje em dia a Albipack está 

presente em todo o território nacional, 

bem como em vários mercados inter-

nacionais. Conta com o apoio de vários 

parceiros que permitem fornecer solu-

ções completas e 100% orientadas para 

as necessidades dos clientes. 

Na EMAF 2018, a Albipack vai apresentar 

vários tipos de equipamentos de embala-

gem, com destaque para o final de linha. 

Será exibida uma nova embaladora verti-

cal de um parceiro C.I.A. - Italian Packing 

Machines, com soluções para a Indústria 

4.0 que permitem o acesso à informação 

do equipamento através de um sistema 

remoto. Esta solução apresenta-se como 

uma aposta em tecnologias catalisadoras 

de Industrial Internet of Things (I loT). 

Galeria  5 •  G504 

Ferramentas manuais 

são com a Alyco Tools 

Alyco Tools, S.A. 

Tel.: +34 943 741 604 • Fax: +34 943 743 588 

alyco@alycotools.com  • www.alycotools.com  

A Alyco Tools, empresa de Elgoibar no 

País Basco, foi fundada em 1912, mas há 

registos de notas de encomendas e men-

sagens dos clientes de 1905. Ao longo 

dos anos, o tipo de produto produzido 

na forja foi sendo alterado, começando 

por produzir canos de espingardas e 

produtos semelhantes, seguido de ferra-

mentas manuais, cutelaria e ferramentas 

de corte, como o facão (tipo catana) para 

o corte de cana-de-açúcar, exportado 

para a América do Sul e África. 

Ao longo dos anos a Alyco Tools 

manteve alguns acordos de fabrico com 

empresas reconhecidas no mundo das 

ferramentas manuais, sendo atualmente 

uma empresa exportadora para os mer-

cados europeus, africano e centro/sul-

-americano e dedica-se exclusivamente 

ao comércio e fabrico de ferramentas 

manuais para o mercado industrial, me-

cânico, automobilístico e de construção. 

O controlo de qualidade dos produtos 

Alyco segue normas de qualidade DIN 

e ISO com níveis mínimos de defetivida-

de tendo como objetivo a satisfação do 

cliente e a melhoria contínua baseada 

nas necessidades dos clientes. 

Pavilhão 2  •  Stand B05 

AMADA, tecnologia e inovação 

japonesas ao serviço da indústria 

metalomecânica portuguesa 

AMADA 

Tel.: +351 308 809 511 

info@amada.pt  www.amada.pt  

1111110. 
Reconhecida pela sua tecnologia japone-

sa no processamento da chapa metálica, 

a AMADA desenvolve cada produto tra-

balhando de perto com o cliente e ofe-

recendo as soluções de produção mais 

inovadoras e adequadas às necessidades 

mais exigentes. 

Em exibição encontramos a máquina 

de corte a laser de fibra ENSIS de 3 kW 

com a torre de carga e descarga ASF-EU, 

que prevê uma produção contínua 24/7 e 

projetada para automatizar e otimizar os 

tempos de carga e descarga de material, 

com um aumento da produtividade e 

redução dos prazos de entrega. A nova 

quinadora ergonómica e elétrica EG-4010 

é compacta, ergonómica e totalmente 

elétrica, com "Electric Dual Servo Drive" 

(DSP) para alta velocidade e precisão de 

quinagem, poupança de energia e redu-

zidos custos de manutenção. A puncio-

nadora da série EM combina versatilidade 

de processos, fiabilidade, baixos custos de 

produção e poupança de energia. As qui-

nadoras HFE3i com o novo controlador 

com ecrã tátil 3D e a quinadora HG-ATC 

com troca automática de ferramentas vão 

também estar nesta edição. 
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SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA 

A  CAD/CAM 

AUTOMAÇÂO 

P. CONSULTORIA 

Pavilhão  5 •  Stand A06 

Inovação nas recolhas no armazém 

com TAWI 

Automair Ibérica - Aplicações Industriais, Lda. 

Tel.: +351 218 489 396 • Fax: +351 218 489 202 

info@automair.com  www.automair.com  

A TAWI, especialista em equipamento 

de elevação ergonómica, lançou uma 

nova solução para aumentar a eficiên-

cia de recolha nos armazéns. Um ma-

nipulador de vácuo totalmente móvel 

que facilita e agiliza a recolha de pedi-

dos ao combinar a tecnologia eficiente 

com a elevada utilidade. O levantador 

possui uma unidade autónoma aciona-

da por uma bateria, facilmente acopla-

da a qualquer empilhadora, garantido 

que possa ser utilizada por todos e em 

qualquer local. 

O selecionador de pedidos mobi-

le utiliza os garfos da empilhadora e a 

unidade é encarada como uma carga 

extra. Através do levantador de vácuo, 

o operador pode pegar em mercado-

rias até 80 kg numa faixa de 2 metros. 

A unidade pode mover-se facilmente 

no porta-paletes, colocando as mer-

cadorias numa palete. A unidade pode 

também ser colocada num contentor 

para carregar ou descarregar produtos, 

seja como uma unidade autónoma ou 

anexada a uma empilhadora. O facto 

de ser uma unidade autónoma aciona-

da por uma bateria facilita a utilização 

por qualquer pessoa e para o manusea-

mento de qualquer coisa, desde caixas 

a sacos até pneus de carros e assentos 

de sanitários. 

Galeria 2  •  G224 

Técnicas inovadoras na B2cloud 

B2cloud 

Tel.: +351 221 450 212 

info@b2cloudev.com  • www.b2cloudev.com  

A B2clould é uma jovem empresa de Pa-

redes que apresenta técnicas inovadoras 

ao nível do revestimento de superfícies 

em PVD (Physical Vapor Deposition). Mu-

nidos da mais recente tecnologia do  

mercado, garantem soluções de qualida-

de e fiabilidade ímpares em áreas como 

a cutelaria, ferragens, acessórios de ba-

nho, mobiliário, decoração e design de 

interiores. 

O revestimento PVD, técnico ou decorati-

vo, não altera o acabamento do produto 

e confere maior espessura e durabilidade 

às peças revestidas. A versatilidade da 

técnica de revestimento permite a apli-

cação uniforme em substratos como aço 

inox, latão, alumínio, zamac, cerâmica e 

plástico ABS. Além de uma extensa pa-

leta cromática — dourado, cobre, preto, 

chocolate, rose gold, entre outros — que 

se traduz em visuais diferenciados, as su-

perfícies revestidas possuem uma maior 

durabilidade e resistência à oxidação e 

desgaste. Na B2cloud, todo o processo 

de deposição obedece a padrões eco-

-friendly. Visite este stand e receba amos-

tras gratuitas. 

Pavilhão  6 •  Stand 005 

Balanças Marques promove 

laboratório de calibração e báscula 

de pesar camiões na EMAF 

Balanças Marques 

Tel.: +351 253 309 830 

bm@balancasmarques.pt  

www.balancasmarques.pt  

A Balanças Marques, eleita em 2018 a 2.a  

melhor empresa de pesagem do mundo, 

e referência nacional do setor, destaca na 

sua participação na EMAF o seu labora-

tório de calibração CallMarques e a sua 

báscula de pesar camiões. 

Acreditado pelo IPAC desde 2012 

para a calibração de todo o tipo de 

Instrumentos de Pesagem de Funcio-

namento Não Automático com ca-

pacidade entre a 1 miligrama e as 60 

toneladas, o laboratório CallMarques  

destaca-se na área da Massa (Metrolo-

gia Industrial) por ter sido o 2.° labora-

tório em Portugal a ter a maior gama 

e capacidade técnica para prestar o 

serviço de calibração de instrumentos 

de pesagem, podendo este ser presta-

do nas suas próprias instalações ou dos 

clientes. A empresa aproveita ainda a 

EMAF para promover junto dos profis-

sionais da indústria a sua báscula de 

pesar camiões PCM M1500, conside-

rada por várias vezes como a melhor 

do mundo. De construção modular e 

instalação em menos de um dia, esta 

báscula está concebida para pesagens 

até 80 toneladas. 

Pavilhão  6 •  Stand E03 

Bitmind: indústria da chapa 

e metalomecânica 

Bitmind - Soluções para a Indústria, Lda. 

Tel: +351 255 878 140 

comercial@bitmind.com  • www.bitmind.com  

edgecam  i  odan rãsai 

A Bitmind pretende dotar as indústrias 

de soluções e tecnologias necessárias 

ao incremento de produtividade, ga-

rantindo um fabrico com altos níveis 

de qualidade e rentabilidade. A Bitmind 

CAD/CAM representa duas das melho-

res marcas mundiais de software para a 

indústria da chapa e da metalomecâni-

ca: Radan e Edgecam, da multinacional 

Vero Software. 

Em 2017, a Bitmind abraçou uma 

nova área de negócio, a Automação, e 

tornou-se na distribuidora em Portugal 

dos controladores da marca OSAI, da 

prestigiada Prima Electro. A Bitmind Au-

tomação presta também serviços ligados 

à automação, como o recondicionamen-

to de equipamentos CNC através dos 

seus parceiros integradores. A Bitmind 

garante aos clientes e utilizadores as me-

lhores performances de utilização destas 

e de outras ferramentas industriais. Ofe-

rece formação ajustada às necessidades 

de cada cliente e assistência técnica efi-

caz, além de desenvolver projetos con-

cretos suscitados pela necessidade dos 

seus clientes. 
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Pavilhão 4  •  Stand A21 

Booki na EMAF 2018 

Booki 

Tel.: +351 220 104 872 

info@booki.pt  • www.booki.pt  

A EMAF é, provavelmente, a feira mais an-

tiga de Portugal, sendo um caso singular 

de sucesso, uma referência comercial na 

oferta de feiras em Portugal e uma mos-

tra de tecnologias, produtos e de equipa-

mentos ímpar na Península Ibérica. Para 

a Booki foi a incubadora de um projeto 

jornalístico de imprensa especializada 

que reúne hoje, a oferta de mais de uma 

dezena de revistas especializadas e várias 

dezenas de livros editados em formato 

papel e ebook. Estar na EMAF é, por isso, 

para a Booki um imperativo comercial 

mas também afetivo. 

A Booki estará presente com a novís-

sima marca — Booki — marca identitária 

do grupo Publindústria para o comércio 

eletrónico de conteúdos especializados. 

Estarão num espaço partilhado com a 

revista "robótica", nosso parceiro de lon-

ga data, onde esperamos a visita dos 

nossos clientes e amigos. A Booki, além 

da chancela para a engenharia Enge-

book, agrega ofertas especializadas em 

outras áreas do conhecimento. O Grupo 

Publindústria é composto atualmente 

pelas empresa afiliadas — CIE, Engenho e 

Media e Quântica Editora, recentemente 

criada que tem como objeto a edição e 

comércio de livros especializados nas di-

versas áreas do conhecimento técnico e 

cientifico, como a engenharia, agricultu-

ra, medicina e desporto, estando outras 

na forja. 

Pavilhão  5 •  Stand CO8 

Bresimar Automação estará 

presente na feira EMAF 2018 

Bresimar Automação, S.A. 

Tel.: +351 234 303 320 Tini.: +351 939 992 222 

bresimar@bresimar.pt  • www.bresimar.com  

A Bresimar Automação irá estar presen-

te na próxima edição da EMAF 2018, a 

maior feira do setor, onde serão apre-

sentadas as mais recentes novidades em  

termos de máquinas, equipamentos e 

serviços para a indústria. 

No stand da Bresimar Automação encon-

trará uma equipa técnica ao seu dispor 

para lhe apresentar as mais recentes no-

vidades relacionadas com automação e 

controlo industrial. Além das já habituais 

e valorizadas apresentações de produtos 

e soluções, nesta edição, a Bresimar Au-

tomação irá celebrar junto com os seus 

parceiros e clientes os 35 anos de ativida-

de no mercado nacional. 

Galeria 6  •  G607 

CADFLOW: presença assídua 

na EMAF 

CADFLOW, Lda. 

Tel.: +351 244 090 110 Fax: +351 244 090 119 

info@cadflow.pt  • www.cadflow.pt  

A CADFLOW é uma empresa focada na 

área das tecnologias de informação e 

centra a sua atividade no fornecimento 

e suporte técnico de soluções PLM (Pro-

duct Lifecycle Management). A empresa 

tem estado presente nas últimas edições 

da EMAF e este ano terá no seu stand a 

equipa do projeto PSEM do IST "Projeto 

de Sustentabilidade Energética Móvel" e a 

Siemens Portugal. 

Os líderes de mercado utilizam o 

fabrico digital no ciclo de vida dos seus 

produtos porque sabem que o sucesso 

económico depende do desempenho 

da fabricação. Deste modo, a CADFLOW 

destaca o software Tecnomatix compos-

to por um portefólio abrangente de so-

luções de gestão de processos de fabrico 

(MPM), que o ajuda a realizar a inovação 

através da sincronização de engenha-

ria de produto, de fabrico e produção. 

A equipa CADFLOW irá estar sempre  

disponível para qualquer esclarecimento 

sobre os produtos do seu portefólio. 

Pavilhão 4  •  Stand B09 

26 anos de CONIEX na EMAF 

CONIEX - Produtos Químicos e Máquinas, S.A. 

Tel.:+351 229 619 930 Fax: +351 229 619 939 

coniex@coniex.pt  www.coniex.pt  

A CONIEX foi constituída há 26 anos, 

tendo como objeto social a atividade de 

investigação, fabricação, comercialização 

e representação de máquinas e acessó-

rios para a indústria de tratamento de su-

perfícies como a vibração, granalhagem, 

decapagem, desengorduramento e solu-

ções para a fundição injetada e fundição 

centrífuga. 

Ao longo dos 26 anos de existência 

no mercado ibérico e, mais recentemen-

te na América Latina, e fruto da evolução 

do mercado passou também a desenvol-

ver atividades de reconstrução de máqui-

nas e equipamentos. Desde a sua consti-

tuição, a CONIEX tem crescido de forma 

sustentada, com uma adequada política 

de investimentos, onde se destaca a mu-

dança de instalações e posterior amplia-

ção até à área atual de mais de 2000 m2. 

A CONIEX é fornecedora das principais 

empresas nacionais com necessidades 

em preparação de superfícies e de em-

presas fabricantes de peças e compo-

nentes metálicos, para os quais possuem 

sempre, ao seu dispor, uma vasta gama 

de equipamentos, acessórios e os respe-

tivos produtos. 

Pavilhão  1 •  Stand A09 

Vanguarda tecnológica 

com a Cortimetal 

Cortimetal - Máquinas e Ferramentas 

para a Indústria Metalomecânica, Lda. 

Tel.: +351 234 622 830 

cortimetal@cortimetal.pt  www.cortimetal.pt  

cortimetal 

A Cortimetal representa equipamentos 

de vanguarda tecnológica para o setor 

máquinas 8 tecnologia industrial 
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metalúrgico. Com  elevados conheci-

mentos e uma vasta experiência no corte 

e deformação metálica apostou, desde o 

início, numa atitude de responsabilidade 

global, no sentido de colocar no merca-

do soluções técnicas comprovadamente 

eficazes e acompanhadas idoneamente. 

Paralelamente desenvolve com os clien-

tes projetos para o fabrico de compo-

nentes, peças, entre outros. 

Ao manter uma perspetiva de merca-

do baseada em relacionamentos de par-

ceria, a Cortimetal orgulha-se de contar 

entre os seus clientes, com empresas de 

referência do setor automóvel, mobiliá-

rio, fundição, iluminação, frio, eletrodo-

mésticos, entre outros. 

Pavilhão  1 •  Stand A13 

DNC Técnica aposta no maior 

evento do setor realizado em 

Portugal - EMAF 2018 

DNC Técnica, Lda. 

Tel.: +351 244 820 530 Fax: +351 244 820 533 

geral@dnctecnica.com  • www.dnctecnica.com  
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Na 17.a edição da EMAF, a DNC Técni-

ca vai se destacar com um crescimento 

bastante significativo, 450 m2  com muita 

tecnologia e inovação. A DNC Técnica vai 

apostar numa montra cheia de máquinas 

e soluções com o foco na Indústria 4.0 e 

na automação e robótica. 

Na área da estrutura metálica a DNC 

Técnica vai apresentar uma montra 

completa: soluções de processamento 

de chapa e perfis com corte e furação 

combinada, posicionadores de solda-

dura, equipamentos de rebarbar CNC, 

calandras e máquinas de curvar perfis, 

serrotes, entre outros. Os equipamentos 

que vão estar presentes para demonstra-

ção, de marcas líderes do mercado mun-

dial, tal como a FICEP, a PEMA, a DAVI, a 

ARKU entre outras. Na área de moldes 

e arranque de apara a DNC Técnica vai 

estar igualmente forte, com soluções 

de maquinação a 5 eixos e soluções de 

automação e robótica, uma aposta clara 

na demonstração de tecnologia 4.0 que 

torna as fábricas inteligentes e cadeias 

de produção cada vez mais eficientes, 

customizáveis e autónomas. Vai poder  

ver equipamentos da ZAYER, da KERN, 

da C.B.FERRARI da HWACHEON, da IMSA, 

entre outros. 

Pavilhão 4  •  Stand C08 

Engenharia e soluções 

para a Indústria 4.0 

EGA Solutions 

Tel.: +34 945 290 001 

engineering@egasolutions.com  

www.egasolutions.com  

A EGA Solutions é a engenharia que 

desenvolve e produz soluções flexíveis 

e personalizadas para a Indústria 4.0, 

como EGALOC (geo-localização indoor e 

outdoor, para o controlo e gestão de ati-

vos. Propõem diferentes alternativas tec-

nológicas, conforme o grau de precisão 

necessário - sistema Pick to Light, associa-

ção de processos produtivos, informação 

em tempo real, entre outros. 

Desenvolvem ainda uma solução 

(EGAWARE) para a gestão de armazéns e 

ferramentas - sistema de gestão bastan-

te vantajoso para evitar custos resultan-

tes de má gestão e os FOD (foreign object 

damages). O EGAWARE permite ainda 

outros vantagens como a rastreabilidade 

do material, controlo de acesso e movi-

mentos, sistema de fecho centralizado, 

sugestão de compra automática, gestão 

de certificações, informação da localiza-

ção, informação em tempo real, entre 

outros. Oferecem ainda soluções espe-

cíficas para o armazém Kanban (SMART 

KANBAN) e SMART STATIONS, soluções 

de estações de trabalho desenvolvidas 

tendo por base os conceitos Lean Manu-

facturing, SS e Poka Yoke. 

Pavilhão 4. Stand B03 

EPL na EMAF 2018 

EPL - Mecatrónica & Robótica 

Tel.: +351 210 997 456 

info@epl-si.corn www.epl-si.com  

Com uma imagem mais atual, e uma vez 

mais como expositora, a EPL irá apresen-

tar na EMAF 2018 um leque variado da 

sua gama de robots. Desde a robótica  

colaborativa, com a nova geração de co-

bots da Universal Robots, a e-Series - que 

veio elevar o patamar de robots de cola-

boração e permitir o desenvolvimento e 

a implementação de soluções ainda mais 

rápidas para uma gama mais ampla de 

aplicações -, e os robots móveis da Mobile 

Industrial Robots, passando pelos robots 

Scara da EPSON, aos atuadores elétricos 

da IAI, nesta feira serão umas dezenas de 

demonstradores do que de melhor se 

poderá fazer com esta tecnologia. 

No decorrer do evento, a EPL irá fazer a 

apresentação do robot móvel MiR500, 

um transporte privilegiado de paletes, 

robot que juntamente com o seu com-

panheiro mais pequeno, o MiR200, irá 

estar a concurso no já nosso conhecido 

Prémio de Inovação Internacional, da co-

-autoria da EMAF e da revista "robótica' 

Com uma nova imagem e maior nú-

mero de demonstradores, a aposta vai 

no sentido de reforçar o vasto leque de 

soluções simples e inovadoras, sempre à 

medida do cliente. 

Pavilhão 5  •  Stand B05 

ESI na EMAF 2018 

ES1- Engenharia, Soluções e Inovações, Lda. 

Tel.: +351 936 470 384. 913 948 109 . +351 252 318 499 

geral@grupo-esi.com  • www.grupo-esi.com  

Como tem sido habitual, a ESI - Enge-

nharia, Soluções e Inovações irá marcar 

presença na 17.a edição da EMAF. A ESI é 

uma empresa de engenharia focada em 

aumentar a produtividade das empresas, 

um grupo multidisciplinar que desenvol-

ve projetos I&D ajustado às necessidades 

de cada cliente. 

Estarão reunidas uma série de de-

monstrações na área da robótica, uma 

aposta da empresa em células standard. 

Apresentarão uma célula robotizada que 
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garante a alimentação automática de 

uma máquina de quinar, assim como a 

gestão dos processos. O robot irá orien-

tar a peça à máquina em curtos espaços 

de tempo, para auxiliar a execução de 

um porta canetas em alumínio, que ser-

virá de presente ao público. Entre outras 

apresentações interativas com robots 

autónomos, os visitantes poderão ain-

da assistir a uma demonstração de um 

robot CNC que irá criar peças ao vivo, e 

outro a realizar medição de ferramentas. 

Este será um stand muito dinâmico com 

5 robots em funcionamento, 108 m2  e 4 

frentes, na maior feira ibérica dedicada à 

indústria. 

Galeria 4  •  G402 

Sistemas XSGuardrails: 

fixos e autónomos 

ET, Lda. 

Tel. +351 214 969 050 • Fax. +351 214 960 015 

O XSGuardrails é um equipamento de 

proteção coletiva que diminui os riscos 

de queda em telhados de edifícios, sen-

do barreiras contra a queda que garan-

tem segurança a qualquer pessoa que 

aceda ao telhado, disponíveis em versão 

fixa e autónoma. 

O XSGuardrails (autónomo) não é fixo 

à superfície pois é mantido no lugar por 

contrapesos (cerca de 23 kg) colocados 

no feixe horizontal. Não afeta a estrutura 

da superfície, pois nenhuma perfuração 

é necessária, eliminando o risco de infil-

tração, e são independentes e podem ser 

removidos facilmente. A versão XSFlex 

preserva a estética do prédio pois pode 

ser dobrado quando não estiver a ser uti-

lizado, o que o torna invisível num nível 

inferior. O Fixed Guardrails (fixo à super-

fície) é montado no telhado ou num pa-

rapeito, sendo assim um sistema sempre 

presente e seguro, e o acesso ao telhado 

é sempre possível. A versão XSParapet 

Fixed destina-se a um parapeito mais 

baixo do que os padrões de segurança 

prescrevem. Este equipamento montado 

na parte superior (XSParapet Fixed) ou no 

lado interno (XSWall Fixed) do parapeito/  

parede, eleva a barreira de segurança e 

cria uma zona segura. 

Pavilhão 5  •  Stand B03  e  D03 

Europneumaq firma parceria 

com a Kawasaki Robotics 

Europneumaq, Lda. 

Tel.: +351 227 536 820 . Fax: +351 227 620 335 

info@europneumaq.pt  www.europneumaq.pt  

EMA
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A Indústria 4.0 abriu as portas à ro-

bótica, dando lugar cativo aos robots 

industriais em Portugal, por isso a Eu-

ropneumaq entende que os robots são 

um elemento chave em qualquer linha 

de produção e reconhecem na nova 

geração de robots uma oportunidade 

para contribuir para o crescimento da 

indústria nacional. 

Para ir de encontro às exigências do 

mercado, a Europneumaq acaba de fir-

mar parceria com a Kawasaki Robotics 

no âmbito da robótica não colaborativa. 

A Kawasaki Robotics é uma fornecedora 

de robots industriais e sistemas de au-

tomação com um amplo portefólio de 

produtos, capaz de responder a uma 

ampla gama de aplicações em todo o 

mundo, das quais se destacam: assem-

blagem, maquinação, Pick&Place, manu-

seamento de cargas, soluções para salas 

limpas, pintura, remoção de matérias e 

outras tarefas semelhantes, entre outras. 

Para acompanhar este lançamento, a 

Europneumaq coloca à disposição dos 

seus clientes uma equipa multidisci-

plinar de técnicos especializados em 

robótica e automação industrial e de-

monstrações gratuitas já a partir do mês 

de outubro. A apresentação oficial será 

feita na EMAF. 

Pavilhão  3 •  Stand 

Conheça as novidades da Fagor 

Automation 

Fagor Automation S. Coop Sucursal 

Portuguesa, Lda. 

Tel.: +351 229 968 865 . Fax: +351 229 960 719 

fagorautomation@fagorautomation.pt  

www.fagorautomation.pt  

A Fagor Automation - fabricante global 

de pacote digital de CNC (Comando  

Numérico Computorizado) - tem as 

mais recentes tecnologias de hardware 

e software, que permitem aumentar a 

produtividade dos fabricantes de mol-

des, como touchscreen, interfaces ergo-

nómicos, programação conversacional, 

calibração automática de cinemáticas 

a 5 eixos, gráficos de simulação 3D de 

alta resolução, compensação volumé-

trica, gestão de maquinação de alta 

velocidade e possibilidade de ajuste da 

aceleração online, durante a maquina-

ção. O CNC Fagor permite medir alguns 

empenos da peça e reorientar o progra-

ma e ferramenta para que seja possível 

maquinar a peça em 5 eixos e executar 

acabamentos sobre as superfícies, com 

um erro mínimo. 

O simulador do CNC Fagor pode atra-

vés de um backup da Máquina-Fer-

ramenta, replicar com total exatidão 

os tempos previsto de produção para 

uma determinada peça, com uma má-

quina virtual pode simular colisões e 

trajetórias de maquinação com total 

fiabilidade e testar a palete de peças 

que está prevista para maquinação. 

Este simulador também pode carregar 

um STL (ficheiro 3D) com a geometria 

da peça a maquinar. 

Pavilhão  5 •  Stand DOS 

Equipamentos para laboratório 

na Gravimeta 

Gravimeta, Lda. 

Tel.: +351 226 184 232 • Fax: +351 226 184 619 

comercial@gravimeta.pt  www.gravimeta.pt  

A Gravimeta — Equipamentos para o 

Controlo de Qualidade/I&D, estará pre-

sente na EMAF 2018, onde apresenta-

rão novos durómetros (macro e micro) 
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da Struers assim como equipamentos 

para ensaios tração/compressão e en-

saios de resiliência da Zwick, ensaios de 

resiliência, espectrómetros (portáteis e 

de laboratório) da Spectro, equipamen-

tos e consumíveis para materialografia 

da Struers. 

Apresentarão ainda, os novos mi-

croscópios eletrónicos de varrimento 

SEM da Hirox, as câmaras climáticas... 

nevoeiro salino, balanças, viscosímetros, 

análise granulométrica (peneiros), moi-

nhos de laboratório, estufas, caloríme-

tros, fornos especiais, análise térmica e 

padrões diversos. Durante a feira a Gra-

vimeta organizará um seminário sobre 

preparação de amostras para materialo-

grafia. Se pretender inscrever-se, enviar 

emoli para comercial@gravimeta.pt  a 

solicitar data/hora e local (número limi-

tado de lugares). 

Galeria 2  •  G202 

GSI SUMINISTROS na EMAF 2018 

GSI DISTRIBUIÇÃO 

Tel.: +34 986 794 012 . Fax: +34 986 794 146 

info@gsidistribuicao.com  • www.gsidistribuicao.com  

GSI 
GSI DISTRIBUI ÃO, IDA 

Fornecedor de referência, grossista de 

fornecimentos industriais e ferragens 

para Portugal e Espanha, a GSI SUMI-

NISTROS assegura um fornecimento em 

24/48 horas de ferramentas manuais, 

ferramentas elétricas, equipamentos e 

consumíveis para ferramentas de sol-

da, corte e abrasão, equipamentos de 

proteção individual, equipamentos de 

ar comprimido, parafusos e fixadores, 

óleos e lubrificantes, equipamentos de 

sucção e limpeza, equipamento para a 

oficina, sistemas de armazenamento, 

entre outros. 

Garantem ainda a distribuição de 

marcas de prestígio e trajetória no setor 

como Sinex, Ferramentas Beta, Metabo, 

Forza, Aixia, Faherma, Robusta, Svelt, 

Pferd, Abratools, Belflex, Alyco, Izar, Wera 

Tol, Jaguar, CRC, 3M, Velilla, Simon Rack, 

Juba, Ejendals, Safetop, e outros. E ga-

rantem ainda uma atenção especial pe-

los profissionais altamente qualificados 

com mais de 18 anos de experiência no 

setor. 

Pavilhão  1 •  Stand A02 

HELUKABEL Portugal lança website 
de vendas online 

HELUKABEL Portugal 

Tel.: +351 239 099 596 

geral@helukabel.pt  • www.helukabel.com  

A HELUKABEL é uma empresa sedeada na 

Alemanha, especialista no fabrico e distri-

buição de cabos elétricos e óticos. Uma 

extensa gama de produtos com mais 

de 33 000 artigos em stock, bem como 

a possibilidade de desenvolver produtos 

conforme as especificações dos clientes, 

permitem à HELUKABEL apresentar solu-

ções de topo em sistemas de conetivida-

de elétrica para aplicações industriais e 

infraestruturas. 

• Cl» MV.. 

- - — 

A experiência e o conhecimento têm-

-nos permitido desenvolver soluções 

em cabos e acessórios para algumas das 

mais exigentes aplicações, como trans-

missão de energia, automação, controlo, 

servomotores, robótica e energias reno-

váveis. A conjugação de uma vasta gama 

de produtos com uma rede global de 

49 pontos de venda e presença em 30 

países torna a HELUKABEL um parceiro 

de confiança. O novo website de vendas 

online está disponível em www.shop.he-

lukabel.pt. 

Galeria  5  G520 

Hidro Orfão apresenta 

representadas em loja online 
Hidro Orfão - Hydraulic Solutions 

Tel.: +351 244 882 110 • Fax: +351 244 881 399 

geral@hidroorfao.pt  • www.hidroorfao.pt  

A Hidro Orfão marca presença na EMAF 

2018 com o principal objetivo de apre-

sentar os produtos e novidades das suas 

representadas, nomeadamente a Kawa-

saki, Duplomatic, Ronzio e VOSS. Com  

foco na indústria, a Hidro Orfão apresen-

tará a sua gama de bombas de débito  

variável K3VL, servo-válvulas, válvulas 

proporcionais, mecanismos eletrónicos 

de controlo e sincronismo de eixos, bem 

como os acessórios VOSS com tratamen-

to especial zinco-níquel. 

A empresa irá, igualmente, dar ênfase 

aos seus serviços especializados no proje-

to e reparação de equipamentos hidráu-

licos, incluindo o desenvolvimento de 

unidades, cilindros e blocos hidráulicos 

especiais, à medida de cada necessidade. 

A EMAF 2018 ficará igualmente marcada 

pelo lançamento de uma plataforma de 

comércio online dedicada à hidráulica, 

disponível em www.lojadehidraulica.pt. 

Pavilhão 5  •  Stand A11 

Valor acrescentado 

com produtos e soluções 

inteligentes HYDAC 

HYDAC Tecnologia, Lda. 

Tel.: +351 223 160 364 

info@hydac.pt  • www.hydac.com  

4k,s,  MI 

= 

No futuro, os sistemas de produção esta-

rão ligados a sistemas de comunicação 

e informação de última geração. Desde 

2011 que a Indústria 4.0 é considerada 

como a próxima revolução industrial, 

sendo usada para descrever a fusão de 

sistemas de informação e comunicação 

de ponta no setor da manufatura. 

Algumas noções básicas no contex-

to da 14.0 são a digitalização de dados, 

a conetividade e comunicação e a dis-

ponibilidade em tempo real de informa-

ções relevantes. No menor field levei em 

automação, onde sensores e atuadores 

comunicam com o controlador da má-

quina, usando interfaces analógicas, o 

10-Link preenche a lacuna da era digital, 

baseado numa comunicação ponto-a-

-ponto entre o sensor ou o atuador e o 

controlador, permitindo uma comuni-

cação bidirecional. A HYDAC fabrica e 

comercializa um conjunto diversificado 

de sensores 10-Link, sendo o parceiro 

de desenvolvimento indicado para solu-

ções 14.0 para fabricantes de máquinas 

e sistemas, que aumentem a eficiên-

cia e a disponibilidade de máquinas e 

instalações. 
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acessórios industriais e agrícolas, 5.4 

Galeria 6  •  G609 

Robot para gestão hospitalar 

e sistemas de produção 

escaláveis no stand do INESC TEC 

INESC TEC 

Tel.: +351 222 094 000 

info@inesctec.pt  • www.inesctec.pt  

O Instituto de Engenharia de Sistemas 

e Computadores, Tecnologia e Ciência 

(INESCTEC) vai mostrar 2 soluções tecno-

lógicas na EMAF: o TriHo, um robot para 

gestão hospitalar, e o ScalABLE 4.0, um 

sistema de produção desenvolvido no 

âmbito de um projeto europeu. 

O TriHo, desenvolvido pelo INESCTEC 

e financiado pela GERTAL, é um robot de 

baixo custo, flexível e fácil de adaptar aos 

materiais e equipamentos já existentes 

para a distribuição de refeições num hos-

pital, permitindo agilizar os processos de 

distribuição de refeições. E o ScalABLE 4.0 

é um sistema de produção escalável que 

utilizando uma abordagem transversal, 

inclui a utilização de robótica colabora-

tiva integrada com sistemas de gestão 

de produção e simulação para a adapta-

ção dinâmica dos níveis de automação 

às necessidades de produção, desen-

volvido no âmbito do projeto europeu 

ScalABLE4.0. Surgiu da necessidade da 

indústria europeia de adquirir estratégias 

para a digitalização do processo de pro-

dução, motivada pela crescente necessi-

dade de ir ao encontro dos requisitos de 

customização do mercado. 

Galeria 5  •  G586 

Adaptação, inovação e liderança 

com a INFOS 

INFOS - Software de Gestão 

Tel.: +351 229 999 400 . Fax: +351 229 999 409 

infos@infos.pt  www.infos.pt  

Apesar de a Indústria 4.0 ter sido apre-

sentada e subentendida pelo mercado 

como uma nova realidade que pres-

supõe um antes e um depois, ela re-

sulta simplesmente dum processo  

de melhoria contínua. O sucesso das 

organizações far-se-á, como sempre, 

através da capacidade de adaptação e 

inovação em que a liderança dos ges-

tores e o contributo de parceiros de 

implementação especializados será o 

motor da verdadeira revolução, a da 

competitividade. 

É com esta visão que a INFOS atua e en-

cara o software que desenvolve, adapta 

e implementa, como uma ferramenta 

para o sucesso contínuo dos nossos 

clientes. O setor metalomecânico por-

tuguês tem sentido um crescimento 

exponencial e o nível de exigência na 

qualidade e tecnologia são cruciais para 

as empresas que querem manter-se re-

levantes. A INFOS tem as soluções que 

necessita para ultrapassar estes desafios: 

ERP, MES, Análise e Exploração de dados 

(BI) e Cybersecurity. 

Pavilhão 5  •  Stand D03 

Item na EMAF 2018 

Item ra,  Europneumaq 

Tel.. +351 227 536 820 Fax: +351 227 620 335 

info@europneumaq.pt  www.europneumaq.pt  

Como tem sido habitual em anos an-

teriores, a item terá um stand exclusi-

vo na 17.° edição da EMAF. A item é 

uma marca que desenvolve e fabrica 

produtos e soluções baseadas em per-

fil de alumínio técnico. Na EMAF po-

derá encontrar bancadas de trabalho 

ergonómicas, sistemas lineares, uma 

vasta gama de perfis de alumínio e 

acessórios, karakuris e outros sistemas 

de movimentação de cargas auto-

máticos e outras soluções industriais 

que contribuem para o aumento da 

produtividade. 

Os visitantes poderão ainda ver, em 

primeira mão, alguns dos novos pro-

dutos lançados pela marca este outo-

no, dos quais se destaca o Suporte de  

Tablet 8 e o Braço de Tablet 8. Ambos 

mantêm os dispositivos móveis fixos 

com firmeza com um grampo revestido 

de borracha e um mecanismo de mola 

integrado. As extremidades do grampo 

abrem em sincronia, facilitando a mon-

tagem e remoção do tablet. Assim os 

tablets podem ser fixos nos carrinhos 

de transporte, nas bancadas de traba-

lho ou em qualquer canal do sistema 

de perfis da Linha 8. Este suporte per-

mite girar o tablet, proporcionado flexi-

bilidade adicional sem comprometer a 

ergonomia e o acesso à informação por 

parte dos utilizadores. 

Pavilhão 4  •  Stand D13 

JUNCOR marca presença 

na EMAF 2018 

JUNCOR - Acessórios Industriais 

e Agrícolas, S.A. 

Tel.: +351 226 197 362 • Fax: +351 226 197 361 

marketing@juncor.pt  • www.juncor.pt  

A JUNCOR marca presença na 16.a edição 

da EMAF, encarado este evento como 

um importante ponto de encontro com 

os principais players do mercado e um 

importante meio para mostrar a sua 

dedicação à indústria, uma dedicação 

assente numa história sólida, num porte-

fólio alargado de produtos e no compro-

misso com soluções que permitam aos 

seus clientes responder com eficácia às 

exigências do contexto atual. Em suma, 

o seu conhecimento do mercado, soli-

dificado ao longo de quase 4 décadas, 

permite que a JUNCOR se afirme como 

parceiro estratégico do tecido empresa-

rial português. 

Esta edição da EMAF surge enqua-

drada na estratégia de comunicação 

da empresa, para mostrar aos seus 

parceiros de negócio o seu know-how 

especializado e a sua força nas diversas 

áreas de negócio em que atua. Será 

uma excelente oportunidade para co-

municar as soluções em produtos que 

vão além dos tradicionalmente asso-

ciados à JUNCOR, como os sistemas 

de lubrificação, soluções da Indústria 

4.0 e novamente uma forte aposta em 

rolamentos e técnica linear do grupo 

Schaeffler (FAG/INA). 
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Pavilhão  6 •  Stand Al2 

Lacovale na EMAF 

Lacovale -Technology and Innovation 

Tel.: +351 224 671 103 

Iacovale81acovale.com  • www.lacovale.com  

Dedicação, Vontade e Inovação em três 

palavras é como se define a Lacovale, 

uma metalomecânica de Gondomar 

para todo o mundo. Nestes últimos anos 

marca presença em várias feiras e exposi-

ções internacionais como Best 5 Algeria, 

Big 5 Dubai, Midest Paris, entre outras. 

2018 termina com a participação na 

maior exposição de máquinas e ferra-

mentas nacional, EMAF, que será a estreia 

da Lacovale a título individual. A empresa 

apresenta-se com um espaço próprio, 

totalmente projetado com o DNA Laco-

vale. Reservam algumas surpresas para 

quem os visitar, destinando também um 

espaço para networking, com o objetivo 

de estabelecer contactos com potenciais 

parceiros, em todas as línguas. Com  cerca 

de 70 colaboradores, a Lacovale teve um 

grande investimento ao nível do capital 

humano, onde a aposta num Departa-

mento Técnico forte capaz de responder 

às solicitações exigentes de cada cliente 

é o que distingue a empresa. "Esta é a 

nossa postura, oferecer soluções rápidas e 

eficazes", ditam os Diretores da Lacovale. 

Pavilhão  6 •  Stand A30 

Linde Portugal na EMAF 2018 

Linde Portugal, Lda. 

Tel.: +351 218 310 420. Fax: +351 218 591 329 

linde.portugal@linde.com  • www.linde-gas.pt  

A Linde Portugal faz parte do The Linde 

Group, um grupo tecnológico interna-

cional com 2 áreas de negócio — Gás e 

Engenharia com mais de 58 000 funcio-

nários em cerca de 100 países. Apresenta 

soluções inovadoras e com aplicações 

variadas. Movida por um espírito em-

preendedor, desenvolve novos produtos 

de elevada qualidade e processos inova-

dores, e acredita no desenvolvimento da 

indústria. 

Participa na EMAF há mais de 20 anos, e 

em 2018 os visitantes poderão conhecer 

os seus processos, produtos e equipa-

mentos como gases de proteção para 

soldadura (CORGON®, CRONIGON® e 

VARIGON®); processos de limpeza crio-

génica CRYOCLEAN®; easyGaz®, conjunto 

de garrafas prático, leve e seguro; LA-

SERLINE® e LASERMIX®, Tecnologia laser 

para corte e soldadura; LINDOFLAMM®, 

sistemas de aquecimento através de 

queimadores especiais; soluções de gás 

de elevada qualidade para os melhores 

resultados de FABRICAÇÃO ADITIVA; GE-

NIE®, garrafa de gás com gestão inteli-

gente do conteúdo; e gama de garrafas 

com tecnologia de regulador integrado 

NEMO®PLUS. 

Pavilhão  5 •  Stand E16 

Logomark repete presença 

na EMAF 

Logomark - Soluções e Equipamentos 

Industriais, Lda. 

Tel, +351 220 967 659 

info@logomark.pt  • www.logomark.pt  

A Logomark volta a marcar presença na 

17.a edição da EMAF, este que é o maior 

evento realizado em Portugal para o se-

tor industrial. Esta participação permite 

dar a conhecer ao público alguns dos 

equipamentos e soluções disponíveis 

para a área industrial, tendo em demons-

tração no stand vários equipamentos em 

tecnologia de marcação laser, robótica, 

embalamento, controlo de peso, siste-

mas de inspeção de contaminantes, ten-

do disponíveis os mesmos para realizar 

alguns testes e demonstrações. 

A feira permite a oportunidade para 

dar a conhecer a empresa e demonstrar  

o crescimento e forte implementação 

das soluções nas várias áreas, apostando 

cada vez mais em I&D para a indústria. 

Representando em Portugal e, em al-

guns casos Espanha, várias marcas inter-

nacionais de referência nos seus setores, 

como é o caso da Antares Vision uma 

das empresas de sistemas de inspeção 

visual e sistemas track and trace para o 

setor farmacêutico. Ainda este ano será 

inaugurada uma nova unidade industrial 

dedicada ao estudo e desenvolvimen-

to de Inteligência Artificial, mostrando 

a importância das novas tecnologias e 

onde a Logomark será um dos parceiros 

a colaborar. 

Galeria  5 •  G582 

Inovação produtiva na Mais 

Incentivo 

Mais Incentivo 

Tel.: +351 244 826 094 .T1m.: +351 966 742 980 

info@maisincentivo.pt  • www.maisincentivo.pt  

MAIS 
nceltivo 

CONSULTORIA PARA O INVESTIMENTO.  

A Mais Incentivo é uma empresa especia-

lizada na obtenção de fundos comunitá-

rios para a realização dos vários tipos de 

investimento. 

Ao longo dos anos focou-se no apoio 

à inovação produtiva, aumentando a 

competitividade das empresas pela im-

plementação de sistemas de gestão da 

qualidade, pela qualificação dos recur-

sos humanos, vendo na estratégia e no 

marketing o futuro para a internacionali-

zação e desenvolvimento das PMEs. Até 

ao momento a Mais Incentivo já aprovou 

mais de 80 milhões de euros em inves-

timento elegível no âmbito do Portugal 

2020, e tem como missão manter o nível 

de satisfação dos seus clientes. 

Pavilhão 2 Stand B01 

Série MX da Matsuura 

Maquinser 

Tel.: +351 229 426 533. Fax: +351 229 421 131 

www.maquinser.com  

A série MX da Matsuura destaca-se pela 

sua estrutura de alta rigidez, grande 

capacidade de maquinagem e ótima 

operabilidade, permitindo uma rápida 
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ESCAREADOR 
90° HS5 -CO OU TIN 

Novidade 

6~~kPr 
M4STER-PRCIF 

PROFESSIONAL TOOLS 

programação e processamento de peças 

complexas. A sua ampla gama de con-

figurações faz da série MX as máquinas 

adaptáveis para todos os tipos de apli-

cações, indústrias e materiais. Possuem 

o sistema MIMS [Matsuura intelligent 

Meister System] que alia o cuidado com o 

meio ambiente, a simplicidade de opera-

ção, a precisão e a segurança. 

MX Series 
5 Axis Vertical machining Center 

Esta série MX tem 3 opções: a menor, 

Matsuura MX330, com uma capacidade 

de maquinagem de 80 kg, um diâmetro 

de 420 mm e altura de 320 mm, a uma 

velocidade de 15 000 min-', e pode ser 

configurada com o sistema multipallet 

PC10. A Matsuura MX520, para a transi-

ção de 3 a 5 eixos, maquina blocos até 

200 kg, diâmetro de 520 mm, 350 mm 

de altura e velocidade de 12 000 min-1, 

com a opção multipallet PC4 para uma 

produção autónoma e fiável de 5 eixos. 

A maior da série é a Matsuura MX850, a 

mais rentável e com maior capacidade 

de maquinagem, atingindo 500 kg, diâ-

metro de 850 mm, altura de 450 mm e 

velocidade de 12 000 min'. 

Pavilhão 5  •  Stand CO2 

MARQUE TDI/Domino 

apresenta gama inovadora 

de soluções para a codificação 

MARQUE TDI - Tecnologias 

de Codificação, S.A. 

Tel.: +351 229 866 660 Fax: +351 229 866 669 

mail@marquetdi.pt  www.marquetdi.pt  

DOMINO 

A MARQUE TDI/Domino, especialista em 

marcação industrial do produto à palete, 

apresenta a sua gama de equipamentos 

de codificação na EMAF 2018. Destaque 

para o seu mais recente jato de tinta 

contínuo Domino Ax-Series, resultado de 

uma vasta investigação e uma verdadeira  

revolução na tecnologia. Esta é uma série 

assente em 3 pilares de inovação: cabeça 

de impressão e tintas i-Pulse, plataforma 

de software i-Techx e Design Domino, 

que contribuíram para a formação da 

"gota perfeita'; um avanço significativo na 

precisão e consistência da marcação. 

Destaque ainda para o laser CO, 

D-Series e fibra F-Series que marcam có-

digos nítidos, legíveis e duradouros, nas 

mais variadas superfícies e ambientes 

de produção. Também os codificadores 

por transferência térmica, V-Series i-Tech 

que se destacam pela economia. Sem 

esquecer as mais recentes impressoras/ 

aplicadoras de etiquetas Domino M230i 

T4/1-6 para caixas e Domino M230i para 

paletes. A exposição destas soluções per-

mite demonstrar a transversalidade das 

soluções MARQUE TDI/Domino para o 

setor industrial. 

Pavilhão 4  •  Stand A16 

M. F. Martins na EMAF 2018 

M. F. Martins, S.A. 

Tel.: +351 227 877 210 

geral@mfmartins.pt  • www.mfmartins.pt  

A M. F. Martins S.A., especializada em fer-

ramentas de corte para a metalomecâni-

ca e construção apresenta na EMAF 2018 

uma novidade: o escareador Topline com 

cabo patenteado Rotastop® e com nova 

geometria nos canais de corte. 

O escareador Topline 90° destaca-se pe-

las seguintes caraterísticas: possui uma 

nova geometria nos canais de corte com 

uma graduação equivalente ao prevenir 

o desgaste desigual nas lâminas; um pro-

cesso de desbaste otimizado com uma 

concentricidade muito elevada e uma re-

dução do esforço físico; um cabo paten-

teado Rotastop® totalmente desenhado 

para evitar a rotação da bucha e poten-

ciar o trabalho, sem esquecer a elevada 

resistência e endurecimento para asse-

gurar a maior durabilidade. As suas van-

tagens passam pela 50% de durabilidade,  

25% de rapidez, facilidade na realização 

do trabalho e um melhor acabamento. 

Pavilhão 6  •  Stand E13 

Nova Versão EPLAN na EMAF 2018 

M&M Engenharia Industrial, Ida. 

Tel.: +351 229 351 336 Fax: +351 229 351 338 

info@mm-engenharia.pt  • info@eplan.pt  

www.mm-engenharia.pt  • www.eplan.pt  

IMA F 

A M&M Engenharia Industrial vai estar 

presente na 17.a Feira Internacional de 

Máquinas, Equipamentos e Serviços para 

a Indústria. Nesta edição da EMAF serão 

discutidos tópicos tão atuais quanto a 

Indústria 4.0, os robots inteligentes ou o 

sistema de energia do futuro. 

Com um espaço localizado no Pavi-

lhão 6, os visitantes terão oportunidade 

de conhecer toda a gama de produtos 

e soluções EPLAN, bem como todas as 

funcionalidades da nova versão 2.8 que 

apresenta recursos relevantes ao nível 

ergonómico, aumentando as funções de 

engenharia e as funções avançadas na 

área da automação e padronização atra-

vés das melhorias na tecnologia de ma-

cros. Como habitualmente, a M&M Enge-

nharia foca o seu trabalho nos clientes e, 

por isso, terá uma equipa de profissionais 

muito qualificados, capaz de ajudar e 

orientar na otimização dos processos de 

engenharia de todos os visitantes, numa 

perspetiva de melhoria contínua. 

Galeria 5  •  0518 

Unidades de filtragem compactas 

CEPF-R3 / CEPF-R4 

MM Metálica 

Tel.: +351 253 478 441 / 253 555 254/5 

geral@mm-metalica.com.pt  

http://mm-metalica.com  

As unidades de filtragem compactas 

CEPF-R3 e CEPF-R4 são sistemas inovado-

res para a aspiração para corte laser, plas-

ma e fumos de soldadura, que ocupam 

o mínimo espaço no chão de fábrica e 
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garantem a classe de filtragem adequa-

da ao tipo de poluente. Este permite a 

aplicação de um segundo estágio de 

filtragem de classe H, para partículas de 

especial perigosidade; a aplicação de 

um atenuador acústico e um sistema de 

controlo inteligente, com um interface 

gráfico muito intuitivo, tipo touchscreen: 

E-control. 

MM
TAL

>, 
 

O sistema E-contraí aumenta a "inteligên-

dddos equipamentos e junta funcionali-

dades de uma forma rápida à medida das 

necessidades de cada cliente ou aplica-

ção. Com  um sistema inteligente de mo-

nitorização do funcionamento dos equi-

pamentos, pode aumentar ou reduzir a 

sua capacidade de exaustão, consoante 

as necessidades, e reduzindo os consu-

mos energéticos. Permite a sua interliga-

ção com os sistemas de gestão técnica e 

de produção, o equipamento faz parte 

de um sistema que pode ser otimizado, 

gerindo à distância horários de funciona-

mento, capacidades de extração e alertas 

de manutenção. 

Pavilhão 4  •  Stand C22 

MMC Hitachi Tool apresenta a nova 

série GALLEA e o Production50® 

MMC Hitachi Tool Engineering Europe GmbH 

Tel.: +351 244 566 253 . Fax: +351 244 566 253 

portugal@mmc-hitachitool-eu.com  

www.mmc-hitachitool-eu.com  

Na EMAF 2018, a MMC Hitachi Tool con-

solida o seu conceito inovador de pro-

dução, Production50®, e apresenta as 

novas ferramentas da série GALLEA que 

representa um novo conceito de acaba-

mento, de alta eficiência para a produ-

ção de moldes e matrizes. Consiste em 

plaquetes e rocas que tiram proveito do 

princípio de fresagem barril. A geometria 

da ferramenta com navalhas de corte em  

segmento circular proporciona maiores 

passos laterais com a mesma ou melhor 

altura de crista, quando comparado com 

ferramentas do mesmo diâmetro de con-

ceito convencional. 

As novas GP1LB e GP1T são ferra-

mentas de plaquete que combinam 

uma geometria de lente mais barril com 

a precisão reforçada de montagem nos 

seus alongadores. O conceito de fixação 

uniforme com as ferramentas de alta pre-

cisão esféricas e tóricas das séries ABPF e 

ARPF, permite uma implementação sim-

ples e intuitiva no processo produtivo. O 

portefólio de produto é complementado 

pela nova GS4TN, uma ferramenta barril 

de metal de forma tangencial - que de-

monstra a sua capacidade em maquina-

ção de 5 eixos em materiais até 60 HRC. 

Galeria 6  •  G618 

Protege e inova com MOCAP 

MOCAP 

Tel.. +34 868 480 113 

ventas@mocambenses.es  www.cleartec.com.es  

A multinacional MOCAP oferece uma am-

pla experiência no fabrico de soluções de 

proteção, mascaramento e embalagem. 

A divisão de embalagens CLEARTEC & BE-

CKETT fabrica embalagens plásticas pro-

mocionais e comerciais de proteção para 

ferramentas e peças de precisão. Os tu-

bos e embalagens MOCAP protegem fer-

ramentas e instrumentos, como brocas, 

alargadores, peças de máquinas de corte, 

componentes de máquinas, ferramentas, 

eletrodos de soldagem, instrumentos 

médicos e periodontais, peças eletróni-

cas, peças para indústria aeroespacial, 

automóvel, naval, metalomecânica. 

A combinação cuidadosa dos materiais 

utilizados (PP, HDPE ou PVC) e as técnicas 

de fabrico (injeção plástica e moldagem 

por extrusão) garantem durabilidade e 

resistência. No 40.° aniversário da cria-

ção da linha BECKETT, a MOCAP lança os 

GRIP-PAKS (série GRP) que protegem as 

extremidades das ferramentas e garan-

tem a retenção sólida na base do tubo. 

Para celebrar a participação na EMAF, a 

MOCAP oferece um desconto especial 

aos leitores da "robótica" com o código 

emaf2018. 

Pavilhão 6  •  Stand EOS 

Modula & ROBOT 

Modula Portugal 

Tel.: +351 234 726 181 

info@modula.pt  www.modula.pt  

Modula é um armazém vertical automa-

tizado criado para armazenar todo o tipo 

de materiais e de tamanhos diversifica-

dos. É um sistema que pode ser usado 

como arquivo, como meio de reposição 

de peças, ou para o armazenamento de 

materiais pesados, como moldes de aço 

ou qualquer outra peça, da área industrial 

ou logística, necessária para a preparação 

de um pedido. Permite uma considerável 

economia de espaço e o manuseio das 

peças com total segurança e ergonomia. 

A par das vantagens de poupança de 

espaço, de tempo e de recursos, os arma-

zéns Modula possibilitam ainda a intera-

ção com robots antropomórficos, através 

do "kit de interface de robot" instalado no 

painel elétrico que manuseia sinais elétri-

cos. O interface do seu software de gestão 

de armazéns - Modula WMS — utiliza um 

protocolo de comunicação baseado no 

acesso direto à memória para o PLC do 

robot ou no modo socket server. Toda a 

gama Modula, independentemente da 

sua largura, altura e profundidade, ga-

rante total flexibilidade de interligações 

e tecnologias. 

Pavilhão  5 •  Stand G02 

Cilindros elétricos para forças 

elevadas 

Movicontrol, S.A. 

Tel.: +351 219 429 900 / 229 997 260 

cornercial@movicontrol.pt  • www.movicontrol.pt  

Os cilindros elétricos ETH preenchem 

uma lacuna entre os cilindros pneumá-

ticos e hidráulicos, podendo ser uma 
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gmao
movil ›^‘. 

alternativa possível a ambos em muitas 

aplicações e ter vantagens adicionais e 

aumentar a fiabilidade nos processos 

de produção. Considerando o custo dos 

pneumáticos e hidráulicos, verificará que 

na maioria dos casos, um sistema eletro-

mecânico como o ETH cilindro elétrico 

oferece uma solução mais económica. 

Combinado com uma vasta escolha de 

acessórios, o ETH surge com uma solu-

ção específica, disponível para uma gran-

de variedade de aplicações. 

As aplicações típicas são a movimentação 

de materiais e sistemas da alimentação 

nas indústrias de plástico ou de madei-

ras, atuadores verticais para elevação em 

máquinas-ferramenta, na indústria têxtil 

para tensionamento no fabrico de têxteis 

e na indústria automóvel para transporte 

e alimentação de componentes; os equi-

pamentos de ensaios e aplicações labo-

ratoriais; a atuação de válvulas; a prensa-

gem; a maquinaria de embalagens e os 

processos de automação na indústria de 

alimentação e bebidas. A Movicontrol é o 

distribuidor técnico autorizado da Parker 

Hannifin no mercado português, com su-

porte às vendas e assistência. 

Galeria 6  •  G608 

Aumentar produtividade 

com a MovilGmao 

NGI - Nueva Gestión Informática, S.L. 

Tel.: +34 985 222 302 

ngi@ngi.es  • www.ngi.es  

MovilGmao é uma solução de mobili-

dade para melhorar a produtividade da 

empresa. Graças à sua evolução e à sua 

capacidade de se adaptar às novas ten-

dências do mercado, o MovilGmao é a 

ferramenta indicada para realizar diferen-

tes atividades como tarefas de manuten-

ção, entrada e saída de relógio, inspeções, 

limpeza, leitura de medidores ou con-

trolo de resíduos. Isso é possível graças 

à sua fácil integração com os diferentes  

softwares como as soluções CMMS (SAP, 

IBM Maximo, Navision, entre outros) ou 

com instalações específicas ou software 

de cliente que a empresa possui. 

O aplicativo não necessita de uma 

ligação permanente com a Internet, evi-

tando problemas para os técnicos. O Mo-

vilGmao facilita a rotina máxima diária de 

diferentes departamentos dentro da em-

presa, simplificando o trabalho dos téc-

nicos de manutenção e produção e tam-

bém ajuda outros departamentos, como 

a Administração ou o Departamento de 

TI. Todos sentem que a produtividade 

aumenta. 

Galeria 6  .  G608 

NGI Metalwork apresenta-se 

na EMAF 

NGI Metalwork 

Tel.: +351 964 392 544 / 964 392 544 

info@ngimetalwork.com  • www.ngimetalwork.com  

Criada em 2017, a NGI Metalwork é uma 

empresa portuguesa de subcontratação, 

especializada na fabricação de compo-

nentes maquinados de precisão (tor-

neamento e fresagem). Trabalham com 

um grupo alargado de matérias-primas 

como aço, latão, alumínio e polímeros. 

Os equipamentos e a versatilidade dos 

seus processos de fabrico, aliados à 

equipa técnica com mais de 16 anos de 

experiência operacional, permite-lhes 

fornecer produtos segundo as neces-

sidades e os desafios mais exigentes. 

Situada em Barcelos, a NGI Metalwork 

dispõe de uma unidade fabril de 800 m2  

com uma ótima localização e acessibi-

lidade (junto à A3 e Al 1). Assumem-se 

como O Parceiro na Fabricação, sendo 

reconhecidos pela utilização das melho-

res práticas de fabricação, criando com 

os seus clientes uma parceria de com-

promisso e confiança. Com  a presença 

na EMAF 2018 pretendem dar a conhe-

cer a sua capacidade e qualidade de 

fabricação, reforçar a presença no mer-

cado interno e potenciar oportunidades 

de negócios. 

Galeria 3  .  G303 

NM3DIbérica desenvolve e integra 

soluções de medição industrial 

NM3D Ibérica - Sistemas de Metrologia 

Industrial, Lda. 

Tel.: +34 902 757 126 

sac@nm3diberica.com  • www.nm3diberica.com  

4/. • 

NM IBERICA 
Sistemas de Metrologia Industrial,Lda. 

A NM3D Ibérica — Sistemas de Metrologia 

Industrial é uma empresa de base penin-

sular que atua no mercado da metrolo-

gia industrial. Focando o seu know-how 

na integração de sistemas de metrologia 

dimensional tanto em laboratório como 

em processo, tem vindo a implementar 

soluções nas mais variadas indústrias —

automóvel, aeronáutica, saúde — e labo-

ratórios de renome nacional e internacio-

nal os quais confiam, reiteradamente, na 

solidez técnica e fiabilidade das soluções. 

Aproveitando a EMAF, a NM3DIbérica 

vem apresentar uma gama alargada de 

soluções de controlo dimensional nas 

mais variadas tecnologias e aplicações. 

Desde máquinas de medição tridimen-

sional multisensor a sistemas de análise 

por tomografia computadorizada pas-

sando por sistemas de digitalização por-

táteis, a NM3DIbérica responde às mais 

diversas solicitações como medição, 

engenharia inversa ou análise de falha. 

A mais recente novidade é um sistema 

com assinatura própria — íris3D, um sis-

tema de medição e digitalização através 

da tecnologia de luz estruturada, pensa-

do e dimensionado para uma utilização 

simplificada nos mais diversos ambientes 

— laboratório e/ou chão de fábrica. Uma 

solução portátil concebida para enfren-

tar os desafios do dia a dia industrial. 

Pavilhão 6  •  Stand D13 

Normil novamente na EMAF 

Normil - Equipamentos Industriais 

e Controlo, S.A. 

Tel.: +351 214 153 500 • Tlm.: +351 919 607 571 

normil@normil.pt  • www.normil.pt  

A Normil, representante em Portugal há 

mais de 30 anos da Mazak, um dos maio-

res fabricantes mundiais de máquinas 

CNC, estará presente na EMAF 2018. A 

N
o
t í

c
iA

f  
d
o
i  

e
x
p
o

fi
to

re
f  



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Trimestral

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 96

  Cores: Cor

  Área: 18,00 x 26,70 cm²

  Corte: 14 de 24ID: 77828492 31-12-2018
N

O
t ÍC

iA
l
 d
o
f  

e
x
p

o f
it
o

re
f 

Mazak, empresa japonesa que irá com-

pletar 100 anos de existência no próximo 

ano de 2019, é uma referência no desen-

volvimento de novas tecnologias e con-

ceitos para a indústria metalomecânica, 

com 6 fábricas no Japão e com fábricas 

nos E.U.A., Inglaterra, Singapura e China. 

Mazak 
Your  Partner for innovation 

No stand da Normil serão apresentas as 

tecnologias Millifurn (INTEGREX i-100), 

5 eixos contínuos (VARIAXIS j-600/5X) e 

centro vertical de 3 eixos (VCN 530C). Tal 

como no ano passado, os visitantes da 

EMAF poderão ver os equipamentos ex-

postos em situação real de corte. Ao visitar 

o stand da Normil poderá ainda conhecer 

toda a gama de equipamentos MAZAK, 

incluindo máquinas de laser, e um vasto 

conjunto de soluções de automação, que 

se adequam às exigências da indústria 

metalomecânica para melhorar a produ-

tividade, a qualidade e redução de custos. 

Pavilhão  1 •  Stand A11 

Laser de fibra para corte de metal 

na EMAF 

Perez Camps 

Tel: +34 936 376 622 

jordi.herrero@perezcamps.com  

www.perezcamps.com  

Perez Camps incorporou uma nova gama 

de máquinas de laser no final de 2015. 

Equipamentos de laser a fibra de alta 

potência para poder cortar chapas me-

tálicas, com fornecimento de oxigénio e/ 

ou nitrogénio. A gama de potências vai 

desde os 500 W, sendo capaz de instalar 

módulos de fibra até 3 kW. 

O modelo G3015 A estará na EMAF 

2018 e é importante destacar que esta 

máquina de laser é particularmente 

adequada para trabalhar e cortar mate-

riais como aço carbono de 0,5-20 mm, 

aço inoxidável de 0,5-10 mm, latão de 

0,5-6 mm, alumínio de 0,5-10 mm, cobre 

de 0,5-4 mm, tal como aço galvanizado, 

aço silício, entre outros (as espessuras 

dependem dos tipos de materiais e da 

potência da fibra). Uma das caraterísticas  

mais relevantes da tecnologia laser de 

fibra é a sua eficiência energética, uma 

vez que uma máquina de fibra conso-

me entre 3 e 5 vezes menos energia do 

que os lasers de CO2, além de uma ótima 

manutenção mínima e com facilidade de 

trabalho no PC. Ao possuir um sistema de 

espelhos não requer uma manutenção 

constante no que diz respeito ao alinha-

mento e à limpeza ótica laser. 

Pavilhão4. Stand A15 

PROSISTAV apresenta série 3005+ 

da Yaskawa/Vipa Controls 

PROSISTAV - Projectos e Sistemas 

de Automação, Lda. 

Tel.: + 351 234 397 210 • Fax: + 351 234 397 219 

prosistav@prosistav.pt  • wvvw.prosistav.pt  

Destaque para os controladores Vipa 300S, 

da representada YaskawaNipa Controls, e 

a sua constante expansão de capacidades 

de produção e entrega, respondendo a 

requisitos específicos e permitindo uma 

resposta rápida dos fabricantes de máqui-

nas e empresas de automação, às solicita-

ções dos clientes. O sistema de controlo 

de elevada velocidade foi desenvolvido 

continuamente, e além das melhorias em 

memória, desempenho e comunicação, 

o foco tem sido a compatibilidade e dis-

ponibilidade. O tempo de garantia foi au-

mentado para 36 meses, a disponibilidade 

até 2025 e spare parts até 2035. 

YfiRffdaqs4' 

A atualização mais recente foram os 

novos processadores da geração Vipa 

300S+, que oferecem uma capacidade 

de memória significativamente maior e 

com maior valor acrescido que os mo-

delos predecessores, a menor custo. O 

sistema é particularmente versátil devido 

aos conetores frontais adequados para 

1/Os integrados, bem como a opção de 

utilizar cartões SD como meio de arma-

zenamento externo. Outra mais valia é 

que o sistema responde aos requisitos 

rigorosos de gestão inteligente de ar-

mazenamento, segurança de dados e 

capacidade de comunicação, através de 

protocolos de última geração, por exem-

plo através de uma ligação Ethernet  

integrada, e uma grande variedade de 

protocolos de comunicação industriais. 

Pavilhão 5  •  Stand C04 

REIMAN presente na EMAF 2018 

REIMAN, Lda. 

Tel.: +351 229 618 090 • Fax: +351 229 618 001 

comercial@reiman.pt  • www.reiman.pt  

REIMAN'~~ 
21 > 24 NOV 
2018 PORTO 

EMAF 

Ir FEIRA 
INTERNACIONAL 
DE MÁQUINAS, 
EQUIPAMENTOS 
E SERVIÇOS PARA 

A A INDÚSTRIA 

A REIMAN estará presente na 17.a edição 

da EMAF, uma feira com diversos setores 

industriais, dos construtores de máqui-

nas e equipamentos, à manutenção, da 

robótica, automação e controlo à infor-

mática industrial. 

Como sempre, a REIMAN marca 

presença nesta exposição com a apre-

sentação de novos produtos das suas 

representadas: ACCURIDE (corrediças 

telescópicas); CHIARAVALLI, COMER 

e SITI (redutores industriais); DIRAK — 

SNAP-LINE (fechos em inox); ELECTRO 

ADDA (motores especiais e de freio); 

ELESA+GANTER (dobradiças de seguran-

ça e grampos de aperto rápido); INVER-

TEK (nova gama Optidrive E3 e P2 com 

PLC integrado); MELLOR (redutores para 

recuperadores de calor); PEI (foles e pro-

teções metálicas para máquinas); PINET 

(dobradiças de piano e acessórios indus-

triais); PMI (guias lineares e fusos de es-

feras); ROLLON (módulos/eixos lineares); 

TGB Group (redutores de anel); UNIMEC 

(gatos mecânicos e sistemas de eleva-

ção). Adicionalmente, poderão conhecer 

a mais recente representação na área do 

perfil técnico de alumínio - WOLWEISS. 

Galeria 4  •  G418 

Rodas e rodízios BLICKLE 

RODALGÉS - Equipamentos Industriais, Lda. 

Tel.: +351 243 611 040 • Fax: +351 243 611 049 

comercial@rodalges.pt  • www.rodalges.pt  

A RODALGÉS é o representante oficial 

da BLICKLE® em Portugal. O grupo in-

ternacional BLICKLE® tem 60 anos e tem 

crescido sustentadamente, afirmando-se 

como um dos líderes mundiais no fabrico 

de rodas e rodízios, com 16 subsidiárias 

na Europa, Asia e América do Norte. 
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Os produtos BLICKLE® são reconhecidos 

pelo seu elevado rigor técnico e ótima 

qualidade'Madein Germany' e são expor-

tados para mais de 120 países. 

As rodas e rodízios são usados em todas 

as áreas de logística e equipamentos, 

quando se pretende uma solução eficaz, 

fiável e económica para transportar mer-

cadorias e carga de forma fácil e segura, 

contribuindo para uma maior eficiência 

dos equipamentos e melhoria de proces-

sos, uma qualidade sem falhas e um au-

mento da produtividade. A RODALGÉS irá 

distribuir o catálogo de mobilidade BLI-

CKLE® marcando a sua posição enquanto 

parceiro na excelência operacional. 

Pavilhão5• Stand Dii 

Cirque du Soleil usa HandySCAN 

para Impressão 3D 

S4Metro - Solutions for Metrology 

Tel.: +351 265 100 390 • Tlm.: +351 935 300 018 

info@s4metro.com  • www.s4metro.com  

1INMETRO CREAFORM 

Representada exclusivamente em Portu-

gal pela S4Metro — Solutions for Metro-

logy, a Canadense Creaform usou a sua 

alta tecnologia para garantir que 18 000 

peças seriam vestidas na perfeição, pelos 

artistas do Cirque du Soleil. A conceitua-

da Companhia de Entretenimento de 

Teatro usou, há cerca de 3 anos, a impres-

são do Scanner Portátil 3D, HandySCAN, 

para digitalizar as cabeças de centenas 

de membros do elenco, garantindo que, 

através da impressão de bustos de resina 

dos ginastas, palhaços e atores, todos os 

chapéus, perucas e roupas, se encaixa-

riam perfeitamente, após medição per-

sonalizada de cada elemento. 

Este é um equipamento portá-

til de metrologia 3D usado para fazer  

digitalização onde quer que precise, per-

mitindo-lhe obter medições precisas em 

condições reais. O HandySCAN permite 

fazer digitalização de uma forma simples 

e garante uma liberdade de movimento 

e interação fácil com o software. 

Pavilhão 5. Stand F05 

SCHMOLZ + BICKENBACH: aços 

especiais, soluções para aplicações 

específicas 

SCHMOLZ + BICKENBACH Portugal, S.A. 

Tel.. +351 219 167 601 . Fax: +351 219 164 776 

portugal@schmolz-bickenbach.com  

www.schmolz-bickenbach.pt  

Atualmente espera-se que os aços sejam 

especiais e completos, para responder às 

necessidades dos clientes, com um bom 

custo-benefício associado à maquinabili-

dade e durabilidade. O desenvolvimen-

to de produtos longos específicos para 

aplicações exigentes é a área de trabalho 

do Grupo SCHMOLZ + BICKENBACH: na 

EMAF irão apresentar inovações da vasta 

gama de produtos e serviços do Grupo. 

A SCHMOLZ + BICKENBACH é o distribui-

dor oficial integrado das fábricas do gru-

po: Ascometal, Deutsche Edelstahlwerke, 

Finkl, Steeltec, Swiss Steel e Ugitech. Os 

utilizadores de aços especiais podem 

encontrar uma completa gama de solu-

ções para aplicações específicas numa só 

fonte: aço inoxidável, aços de ferramenta, 

aços de engenharia e aços calibrados, in-

cluindo suporte técnico e uma cadeia de 

fornecimento dedicada, desde as suas fá-

bricas até às entregas just-in-time. 

Pavilhão  6 •  Stand D19 

SDyM mostra-se ao mercado 

português 

SDyM Grupo Roeirasa 

Tel.: +351 227 157 400 TIm.: +351 911744324 

geral@sdym.pt  • www.sdym.pt  

A SDyM Grupo Roeirasa volta a es-

tar presente na EMAF em 2018. Nesta 

17.a edição pretendem, neste local de  

convergência do setor, dar-se a conhecer 

melhor aos intervenientes no mercado 

industrial português. 

SDYM 
Grupo Roeirasa 

A SDyM Grupo Roeirasa tem novas repre-

sentadas de referência mundial em diver-

sas áreas, as quais pretendem promover. 

Exemplo disso são a Viledon na área do 

tratamento de ar e superfícies, a Tsubaki 

Kabelschlepp com o segmento de estei-

ras, a Stahlwille em ferramentas manuais, 

entre outras. Possuem experiência, capa-

cidade tecnológica e espírito inovador 

que desenvolveram ao longo dos mais 

de 50 anos de existência. Procuram dia-

riamente melhorar estas competências, 

de forma a proporcionar ao mercado um 

serviço de elevada qualidade. Contam 

com uma equipa dinâmica e compro-

metida com os seus valores. E convidam 

todos os interessados a visitar o stand na 

EMAF, onde vão encontrar uma empresa 

empenhada em aportar benefícios a to-

dos os intervenientes. 

Pavilhão  5 •  Stand 5D07 

SEW-EURODRIVE PORTUGAL 

na EMAF 2018 

SEW-EURODRIVE Portugal 

Tel.: +351 231 209 670 

infosew@sew-eurodrive.pt  • www.sew-eurodrive.pt  

A SEW-EURODRIVE terá em destaque 

algumas novidades. O MOVIGEAR, tama-

nho 1, nova unidade de acionamento 

MGF..-DSM, com uma elevada eficiência 

global do sistema, para instalações cen-

tralizadas, na gama de potência mais 

baixa, para utilização em aplicações de 

transportadores que exigem binários 

baixos de 10 a 100 Nm. Os rolos motori-

zados ECDriveS°, um Sistema de Aciona-

mento Elétrico com Controlo Comutado, 

com um motorredutor de corrente contí-

nua sem escovas. 
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O redutor XCO S37, um pacote de 

acionamentos XCO (EXtreme Corrosion 

Option) com proteção de superfície 

para uma utilização no setor alimentar 

e bebidas. O redutor FM127, com confi-

gurações FM.., redutor de engrenagens 

helicoidais de veios paralelos, otimizados 

para misturadores e agitadores graças a 

uma distância entre rolamentos alonga-

da, estando disponíveis nos tamanhos 

67 a 157 e cobrem as cargas radiais de 

25 000 N a 176 500 N. O AGV, sistemas 

de movimentação com modernas tecno-

logias de acionamento, navegação e po-

sicionamento, flexibilidade e adaptabili-

dade. Estão disponíveis diversas soluções 

de alimentação, desde as baterias até 

sistemas de alimentação/carregamento 

por indução (tendo por base a tecnolo-

gia MOVITRANS'). 

Pavilhão 4  •  Stand C10 

SINTIMEX na EMAF 

SINTIMEX, Lda. 

Tel.: +351 217 577 212 

sintimex@sintimex.pt  • www.sintimex.pt  

A SINTIMEX está presente numa nova 

edição da EMAF, com mais inovação, 

compromisso, soluções e garantindo 

sempre aos clientes um alto nível de 

excelência e qualidade. No Stand C10, 

Pavilhão 4, a empresa expõe algumas 

das suas marcas: EGA MASTER, GT Line, 

Arizona, entre outras. Apresenta ainda as 

ferramentas EGA MASTER personalizáveis 

com o logótipo da marca e o nome do 

funcionário, permitindo um maior con-

trolo das mesmas. A EGA MASTER possui 

a gama profissional mais completa do 

mercado e as suas ferramentas têm uma 

garantia vitalícia. 

A SINTIMEX é uma empresa com 58 

anos de experiência na produção e co-

mercialização de EPIs e EPCs. Nos últimos 

anos, a empresa expandiu, abrangendo 

novas áreas como as ferramentas, equi-

pamentos de manutenção industrial e 

bombeiros. Ser cliente SINTIMEX é ter 

a certeza de que a proteção dos seus  

colaboradores está sempre em primeiro 

lugar, porque a missão da SINTIMEX é a 

sua segurança. 

Pavilhão 6  •  Stand E19 

Conheça a SOLASER na EMAF 2018 

SOLASER - Corte e gravação 

Tel.: +351 255 340 114 •TIm.: +351 961 327 304 

laser@solaser.pt  • https://solaser.pt  

A SOLASER foi fundada em 2006 com 

foco no corte e gravação a laser/CNC. 

Graças à evolução tecnológica estamos 

aptos a cortar todo o tipo de material, 

como ferro, alumínio, aço inoxidável, 

chapa galvanizada, corten, pvc, acrílicos, 

madeiras, entre outros. A nossa versatili-

dade permite, ainda, colocar ao seu dis-

por opções de gravação e corte de alta 

precisão, ao mais baixo custo. 

Este serviço só é possível devido ao 

contínuo investimento em tecnologia de 

ponta em máquinas, programas informá-

ticos e técnicos qualificados. Reunindo 

todas estas caraterísticas, a SOLASER as-

segura um serviço de rápida resposta ao 

melhor preço com a máxima qualidade. 

A vasta gama de serviços que a SOLASER 

disponibiliza, inclui corte a laser e fresa/ 

CNC, gravação a laser e fresa, impressão 

digital UV e termogravura. 

Pavilhão  6 •  Stand A32 

Componentes técnicos 

na SuspainTécnica 

SuspainTécnica, S.L. 

Tel.: +34 935 440 025 

jleite@suspaintecnica.es  https://suspaintecnica.es  

5 SUSPAIN 

A SuspainTécnica é uma empresa dedi-

cada ao fornecimento de componentes 

técnicos para a indústria. A sua história 

e evolução como empresa têm estado 

sempre, fortemente, ligadas ao grupo 

alemão Suspa GmbH e tem atuado como  

seu agente exclusivo para Espanha e Por-

tugal há mais de 30 anos. A Suspa é uma 

referência no fabrico de molas a gás e 

amortecedores para a indústria automó-

vel, transporte, mobiliário, equipamentos 

médicos e numa grande variedade de 

setores industriais. 

Outro dos pilares da sua oferta são os 

atuadores elétricos e manuais e restantes 

componentes para a regulação em altura 

de mobiliário e maquinaria do fabricante 

alemão Ketterer. Esta é uma empresa fa-

miliar com origem na relojoaria, especia-

lista atual no desenvolvimento e produ-

ção de engrenagens, sem fins, atuadores, 

redutores e motores. A SuspainTécnica 

tem um amplo catálogo de produtos 

de desenho modular que permitem a 

adaptação às necessidades particulares 

dos seus clientes, mesmo para quantida-

des pequenas. Falar de Ketterer é falar de 

qualidade e precisão. 

Pavilhão 4. Stand D19 

Tebis como um player de relevo 

na Indústria 4.0 

Tebis Portugal, Unipessoal, Lda 

Tel.: +351 244 093 048 

info@tebis.pt  • www.tebis.com  

A Tebis, empresa especializada em so-

luções de processos CAD, CAM e MES, 

na produção de moldes, matrizes e 

ferramentas, apresenta as mais recen-

tes novidades do seu software, lançadas 

recentemente com a Release 6, e ainda 

inovações que irão sair no próximo ano 

com a versão 4.1 do software. ATebis tem 

apostado no desenvolvimento de uma 

oferta completa de soluções que permi-

tem aos seus clientes maior qualidade, 

eficiência e a entrada na Indústria 4.0. 

Não só no stand da Tebis como tam-

bém no de parceiros, poderá assistir ao 

Tebis em ação e perceber a facilidade e 

rapidez do desbaste e acabamento a 5 ei-

xos contínuos, especialmente com fresas 

HPC e de segmento circular. O software 

MES para a gestão eficiente da produção 

também estará em destaque. O ProLeiS 

consiste num centro de planeamento e 

controlo para a produção unitária, desen-

volvido para dar resposta especialmente 

às empresas de produção de moldes e 

matrizes e de engenharia mecânica. 
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Galeria 5 • 0503 

Tecniforja na EMAF 

Tecniforja - Forjagem e Estampagem de Peças 

Técnicas, Lda. 

Tel.: +351 255 490 000 • Tlm.: +351 963 966 966 

tecnico.comercial@tecniforja.pt  

https://tecniforja.pt  

TECNIFORJA ." lis :..7owledge  arc 
.-ylogyarelugeth, 

A Tecniforja foi criada em 2006 e está im-

plantada numa área global de 50 000 m2, 

sendo 18 000 m2  ocupados pela área pro-

dutiva. É uma empresa especializada no 

desenvolvimento e produção de peças 

técnicas, através de estampagem/forja-

gem em diversas ligas metálicas. Nesse 

âmbito, a empresa fabrica, de acordo com 

as especificações dos clientes, compo-

nentes que se destinam maioritariamente 

à indústria automóvel, mas também a ou-

tros setores, como a energia, o setor fer-

roviário e equipamentos industriais. Neste 

contexto, a TECNIFORA possui capacidade 

de a produção de peças com um peso 

médio entre 150 gramas e 40 kg. 

A empresa está certificada segundo a 

Norma 150 9001, ISO 14001 e IATF 16949 

e lidera projeto de manga de eixo mono-

bloco, dominando a forjagem de com-

ponentes em varão de aço perfurado, 

sendo única na Europa em tal processo, 

no qual detém uma patente. Depois de 

avultados investimentos aumentou-se 

a capacidade de fornecimento de peça 

acabada, incluindo processos de maqui-

nação e controlo de fissuras a 100%. 

Pavilhão 6  •  Stand A26 

VGrind 360 significa eficiência 

e precisão 

T.A. VOLLMER Espana, S.L. 

Tel.: +34 937 714 570 . Fax: +34 937 713 170 

www2.vollmer-group.com  

Com o VGrind 360, a Vollmer apresenta 

uma retificadora de 5 eixos CNC para a 

produção de ferramentas de metal duro 

com um diâmetro até 100 mm, com uma 

maquinagem a vários níveis. As peças 

de trabalho podem ser mecanizadas 

em dois parafusos e afiar e colocadas 

na vertical no ponto ideal de rotação do  

eixo C. Possui dois eixos de retificação na 

posição vertical, por estarem um sobre 

o outro e com o ponto de giro no cen-

tro do eixo C, garante um resultado de 

extrema precisão. Outra das novidades 

é o inovador conceito de parede para a 

fixação dos eixos com maior rigidez e um 

supressor de vibrações. 

A VGrind 360 foi concebida para a produ-

ção de fresas e brocas de metal duro com 

diâmetros até 100 mm. O novo painel 

operacional da VOLLMER foi posicionado 

para visualizar a tela e a área de trabalho 

simultaneamente. A operação por tela de 

toque ou teclado torna-se fácil, intuitiva e 

precisa. A VGrind 360 é flexível e adapta-

-se às suas necessidades graças a sua for-

ma de construção compacta. 

Galeria 4  •  G416 

Conheça a gama de abrasivos da VSM 

VSM - Vitex Abrasivos Iberica, S.A.U. 

Tel.: +34 936 973 41 1 

sales@vsmabrasives.es  www.vsmabrasives.es  

A VSM, através da VSM Vitex Abrasivos 

Ibérica, estará na EMAF a apresentar a 

sua gama de abrasivos, incluindo as suas 

inovações mais recentes como a nova 

tecnologia de abrasivos de grão cerâmi-

co para a remoção de uma grande quan-

tidade de material (VSM ACTIROX, VSM 

ILUMERON, VSM STEARATE PLUS, VSM 

COMPACTGRAIN Plus). 

O VSM Actirox é um abrasivo ino-

vador para a mecanização de ligas, aço 

inoxidável e aço carbono em termos de 

velocidade de lixamento e capacidade 

de remoção do material. O novo AF890 

garante o máximo desempenho na re-

moção do material, oferece um corte 

muito agressivo e rápido, e demonstrou a 

sua capacidade de aumentar a produtivi-

dade graças aos grãos de cerâmica com  

formato geométrico. A forma geométri-

ca do grão cerâmico permite uma fratura 

definida do grão abrasivo, o que produz 

arestas novas e afiadas de forma contí-

nua. O grão desgasta-se de forma pre-

determinada, produzindo arestas afiadas. 

O VSM Ilumeron, um novo abrasivo de 

longa duração, permite polir e lixar uma 

única etapa de processamento e marca 

um standard de qualidade de superfície 

totalmente novo, com acabamentos bri-

lhantes quando os tubos, os ferros ou a 

chapa metálica são limpos. 

Pavilhão 5  •  Stand G06 

WEG marca presença na 17.a edição 

da EMAF 

WEGeuro - Indústria Eléctrica, S.A. 

Tel.: +351 229 477 700 . Fax: +351 299 477 792 

info-pt@weg.net  www.weg.net/pt  

Sendo a WEG o único fabricante nacio-

nal de motores elétricos industriais, a sua 

presença na EMAF 2018 assume particu-

lar relevância, através da apresentação 

e demonstração do seu know-how e de 

novas soluções para o mercado. O desta-

que desta edição será o WEG Motor Scan, 

uma solução inovadora da Indústria 4.0 

desenvolvido para utilização em moto-

res WEG, e para responder à procura por 

uma manutenção preditiva de máquinas 

elétricas até agora pouco inspecionadas. 

Esta tecnologia é uma marca registada 

WEG, com certificação para uso no Brasil, 

Estados Unidos, Canadá, Austrália, África 

do Sul e diversos países da Europa. 

Paralelamente estarão também em 

exposição novos produtos de automa-

ção, soluções integradas para a área de 

motores, automação e energia, produtos 

de elevado rendimento e a aposta numa 

política de elevada eficiência energética. 

A WEG irá ainda destacar a qualidade da 

engenharia nacional, com a sua gama de 

motores à prova de explosão, concebidos 

para funcionar nas condições mais adver-

sas, fabricados em Portugal, na unidade 

fabril da Maia. Na 17.8  edição da EMAF 

estarão em destaque tópicos tão atuais 

como a Indústria 4.0, os robots inteligentes 

ou o sistema de energia do futuro. 'I 
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CHAVES DE PANCADA 
DE  SEGURANÇA MAL 

Pavilhão 5  •  Stand Ela 

ABB Ability Smart Sensor 

ABB, S.A. 

Tel.: +351 214 256 000 • Fax: +351 214 256 247 

comunicacao-corporativa@pt.abb.com  

www.abb.pt  

41Lxix_alailak 

O ABB Ability Smart Sensor para mo-

tores utiliza sensores compactos para 

captar vários dados de motores de Baixa 

Tensão e fornece informações sobre o 

estado e desempenho do motor, atra-

vés de um smartphone ou de um por-

tal web dedicado. Esta é uma solução 

de monitorização que torna possível a 

manutenção preditiva para quase todos 

os motores de Baixa Tensão, até porque 

ao monitorizar e analisar dados sobre os 

parâmetros de funcionamento do mo-

tor, os utilizadores podem otimizar a sua 

manutenção. A solução ajuda a reduzir o 

tempo de inatividade até 70%, estender 

a vida útil do motor até 30% e reduzir 

o consumo de energia até 10%. Permite 

uma utilização e manutenção "inteligen-

te" de motores elétricos; a criação de 

alertas de manutenção quando a explo-

ração dos motores elétricos é feita fora 

das gamas normais de funcionamento; 

o controlo online da condução dos mo-

tores; e ajuda na criação de rotinas de 

manutenção. 

Inovação:  é inovadora na otimiza-

ção de uptime, regimes de manutenção 

preditiva e melhorias de eficiência para 

motores de Baixa Tensão. Coneta os mo-

tores com a Internet das Coisas (loT). 

Pavilhão X  •  Stand XYZ 

HST 220, turbocompressor BOGE 

BOGE Compresores Iberica 

Tel.: +34 916 573 505 • Fax: +34 916 573 525 

iberica@boge.com  • httpsí/es.boge.com  

O HST 220 é um turbocompressor da 

BOGE considerado como o primeiro 

compressor do mercado totalmente 

isento de óleo e com rolamentos de 

levitação neumática. Este compressor 

irá marcar um antes e um depois na 

perceção de compressores de ar para  

a indústria. É a primeira vez que as en-

grenagens pneumáticas são utilizadas 

num compressor de ar comprimido e 

completamente isentas de óleo, tanto 

na produção de ar como na operação 

interna do compressor. 

Este novo compressor incorpora o siste-

ma revolucionário do BOGE CIP (Progra-

ma de Melhoria Contínua) que incorpo-

ra uma gestão de manutenção preditiva, 

no qual os erros de manutenção podem 

ser antecipados. 

Inovação:  primeiro compressor 

do mercado onde as engrenagens são 

eliminadas e os rolamentos são de levi-

tação magnética, e isentos de óleo na 

máquina. Atualmente todos os com-

pressores sem parafusos incorporam 

óleo nas suas engrenagens, mas com 

este modelo tudo isso é eliminado. Este 

é, assim, um compressor que cuida do 

meio ambiente. 

Pavilhão 4.5tandC08 

Chave de pancada de segurança 

total 

EGA MASTER 

Tel.: +34 945 290 001 

portugal@egamaster.com  www.egamaster.com  

Este modelo de chave de impacto de 

segurança total, ao possuir um inovador 

sistema de anel de retenção (na luneta), 

fixa firmemente na porca, evitando a 

utilização das mãos. Previne igualmen-

te os acidentes resultantes da queda de 

objetos, ao introduzir um mosquetão de  

segurança que permite ancorar a chave 

a qualquer superfície, impedindo a sua 

queda. O inovador sistema de reten-

ção elimina o risco com total eficácia, 

e aumenta a eficiência e produtivida-

de do utilizador (eliminando perdas de 

tempo). 

Inovação:  aumenta a segurança 

em ambiente industrial, eliminando 

um grave risco de acidente. O inova-

dor sistema de retenção é um precioso 

aliado dos utilizadores industriais mais 

exigentes, impedindo que a chave salte 

ao ser atingida, o que sendo um risco 

desnecessário é muito frequente. Evita 

ainda um potencial acidente devido à 

queda de objetos, ancorando a chave a 

qualquer superfície e tornando-a 100% 

segura. 

Pavilhão 4  •  Stand C08 

Chave de refinaria para tubo 

e válvulas 

EGA MASTER 

Tel.. +34 945 290 001 

portugal@egamaster.com  • www.egamaster.com  

Permite ao utilizador realizar tarefas 

diárias com maior eficiência e seguran-

ça. É composta por 3 zonas bem dife-

renciadas, que a tornam única: chave 

para tubos heavy-duty para trabalhar 

com tubos e acessórios poligonais; 

martelo para que o utilizador não te-

nha que trocar de ferramenta, evitando 

a utilização errada de ferramentas que 

não foram projetadas para tal (poden-

do ficar danificadas) e aumentando a 

sua eficiência; e chave de válvulas para 

abrir e fechar válvulas de forma simples 

e eficaz. Numa operação muito espe-

cializada como na manutenção em re-

finarias, poder realizar 3 operações com 

uma só ferramenta tem efeitos muito 

positivos, a todos os níveis, como o 
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aumento da produtividade, redução 

de perdas de tempo, menos perdas de 

ferramenta ou danificação por utiliza-

ção errada, menor peso no transporte, 

entre outros. 

Inovação:  numa fase em que a in-

dústria tenta otimizar ao máximo todos 

os seus processos, surge uma só ferra-

menta que satisfaz 3 necessidades (mar-

telo, chave para tubo e chave de válvu-

las). Consegue ainda evitar outras perdas 

associadas à utilização, reduzindo ainda 

o peso transportado pelos operários (e 

a probabilidade de problemas de saúde 

associados). 

Pavilhão 4  •  Stand C08 

Smart Stations 

EGA SOLUTIONS 

Tel.: +34 945 290 001 

portugal@egamaster.com  • www.egamaster.com  

Soluções de trabalho flexíveis, com base 

nos conceitos de Lean Manufacturing, 

5S e Poka Yoke. Eliminam problemas de 

qualidade devido à má utilização da fer-

ramenta, aumentam a eficiência produ-

tiva e são muito vantajosas para evitar 

custos associados à má gestão e os FOD 

(Foreign Object Damages). O sistema de 

fecho centralizado permite configurar 

a abertura das gavetas de cada estação, 

em função da ordem de trabalho a reali-

zar, do perfil do técnico ou de ambos. O 

software instalado (Egaware 2.0), simples 

e intuitivo, permite a rastreabilidade das 

ferramentas ou materiais armazenados, 

fornece uma sugestão de compra auto-

mática, possibilidade de gestão de cer-

tificações, gestão visual dos conteúdos, 

informação de localização em tempo 

real, criação de relatórios automáticos, 

entre outros. 

Inovação:  as tecnologias aplicadas 

constroem uma base para trabalhar 4.0, 

através de um conceito de colaboração 

Homem-Máquina, permitindo um au-

mento da eficiência produtiva, qualida-

de, otimização e segurança. 

Pavilhão 4  •  Stand 803 

MiR200 

EPL - Mecatrónica & Robótica 

Tel.: +351 210 997 456 

info@epl-si.com  www.epl-stcom 

Robot colaborativo móvel, simples de uti-

lizar e eficiente para soluções internas de 

transporte e logística, otimizando fluxos 

de trabalho, libertando recursos humanos 

e permitindo um aumento de produtivi-

dade enquanto se reduz os custos. A sua 

tecnologia permite que, através de câma-

ras 3D e sensores 2D, possa ser usado de 

forma colaborativa, partilhando o mesmo 

espaço de ação com os seres humanos, 

possuindo rotinas de desvio de obstá-

culos e de paragem súbita, podendo 

interagir com mensagens de som e luz. 

Com  uma plataforma de 600 x 800 mm 

(1/2 Euro pallet), aguenta uma carga de 

200 kg, reboca até 500 kg e pode traba-

lhar durante 8 a 12 horas ou 20 km até 

uma velocidade máxima de 4 km/h. A sua 

boa distribuição de peso resulta numa 

ótima tração a superfícies, uma vez que 

está equipado com suspensão boggie, 

um chassis modular e flexível. Pode ser 

controlado por smartphones, tablets ou 

computadores e ser equipado com uma 

variedade de módulos personalizados. 

Inovação:  permite a qualquer em-

presa otimizar o seu processo logístico in-

terno e alcançar a flexibilidade necessária 

para ser competitiva. É o primeiro a inte-

grar uma série de tecnologias num produ-

to único que as alia a uma interface de uti-

lização extremamente simples de utilizar. 

Pavilhão 4  •  Stand B03 

MiR500 

EPL - Mecatrónica & Robótica 

Tel.: +351 210 997 456 

info@epl-si.com  • www.epl-si.com  

O MiR500 é colaborativo e pode circular 

entre pessoas e obstáculos físicos com 

total segurança. Devido à sua tecnologia 

avançada e software sofisticado, circula 

autonomamente procurando a rota mais 

eficiente para o seu destino. Quando en-

contra obstáculos, de forma automática,  

recalcula a sua rota evitando paragens. 

Está equipado com a mais recente tec-

nologia de sensores laser que lhe per-

mite ter um intervalo visual de 360°, e 

utiliza câmaras 3D com um intervalo de 

ação desde 30 até 2000 mm para detetar 

obstáculos_  

De forma autónoma, recolhe, transporta e 

entrega paletes, libertando recursos para 

tarefas de maior valor acrescentado. Atin-

ge velocidades superiores a 7 km/h para 

que o tempo de transporte seja o mais efi-

ciente possível. Basta descarregar ficheiros 

CAD com o layout ou usar os próprios sen-

sores para criar o mapa no robot. 

Inovação:  robot colaborativo móvel 

desenhado para automatizar o transpor-

te de paletes e cargas pesadas. Com  o 

MiR500 libertamos o engenho e criativi-

dade só ao alcance das pessoas enquan-

to o MiR500 executa tarefas pesadas, re-

petitivas e até perigosas. 

Pavilhão 5  •  Stand 803 e D03 

Groove Plate Profile 

Europneumaq 

Tel.: +351 227 536 820 • Fax: +351 227 620 335 

info@europneumaq.pt  • www.europneumaq.com  

O Groove Plate Profile do sistema de ban-

cadas de trabalho ergonómicas da item 

é um sistema de perfil de alumínio dese-

nhado para construir bancadas de traba-

lho industriais compactas e modulares. 

Com  um total de 19 ranhuras na parte 

frontal e traseira desta placa de alumínio, 

o Groove Plate Profile proporciona muito 

espaço para organizar o posto de traba-

lho em qualquer linha de produção e as-

semblagem. Este painel permite a qual-

quer trabalhador ou gestor de linha de 
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produção criar um layout mais eficiente 

segundo as necessidades dos processos, 

tornando-os mais eficazes e aumentan-

do a produtividade. 

Inovação:  utilização perfeita do 

espaço com muita capacidade de ar-

mazenamento para ferramentas, porta 

documentos, caixas frontais semiaber-

tas e muito mais, promovendo a ergo-

nomia e conceitos Lean, como visual 

management, aparência moderna e 

claramente estruturada em compara-

ção com os pegboards convencionais 

e um corte personalizado segundo as 

necessidades de cada posto de traba-

lho. Paralelamente a modularidade é 

outro fator, além de servir as bancadas 

de trabalho, também está disponível 

como componente para um carrinho 

de oficina, um painel de parede ou 

uma parede de ferramentas indepen-

dente do posto de trabalho. 

Galeria 6, Galeria 6  •  G606, G600A 

Cleanfix RA 660 Navi - Lavadora 

aspiradora pavimentos autónoma 

lberoeste, Lda. 

Tel.: +351 229 065 073 • Fax: +351 229 065 075 

geral@iberoeste.pt  • www.iberoeste.pt  

Revoluciona a limpeza de pavimentos 

industriais, permitindo a sua lavagem e 

aspiração 100% autónoma, funcionando 

por navegação e assente num sistema de 

mapeamento topográfico com sensores 

IR e de laser, que se orientam pela emis-

são/receção de um sinal e com uma pre-

cisão ao milímetro no desempenho do 

seu trabalho. Pode trabalhar em espaços 

grandes, fabris e públicos - unidades de 

logística, armazéns, unidades fabris, cen-

tros de retalho, centros comerciais, hos-

pitais, universidades, aeroportos e outros 

- e às escuras. Tem inúmeros sistemas de 

segurança que lhe permitem trabalhar 

sem vigilância e garantem impressão de 

relatórios de execução de serviço, além 

da visualização em tempo real do traba-

lho executado e do local onde se encon-

tra a trabalhar. 

Inovação:  introdução da Indústria 

4.0 na limpeza e higienização de pavi-

mentos de uma forma autónoma, ga-

rantindo a segurança de circulação de 

pessoas e objetos enquanto opera, e 

libertando as pessoas para trabalhos de 

limpeza que requerem maior especiali-

zação. Permite uma redução até 80% dos 

custos operacionais de limpeza, com a 

água, a energia e produtos químicos, tor-

nando o equipamento ambientalmente 

ecológico. 

Pavilhão  5 •  Stand A20 

Máquina de aquecimento 

por indução 

INDUTI 

Tel.: +351 912 467 563 

geral@induti.pt  www.induti.pt  

A máquina de aquecimento por indução 

apresentada pela INDUTI é desenvolvi-

da e fabricada, de forma personalizada, 

em Portugal, havendo assim uma maior 

proximidade com o cliente e sendo essa 

uma das vantagens deste produto em 

relação aos concorrentes. Esta máquina 

destaca-se pela sua tecnologia com uma 

maior eficiência energética e produtiva 

na função, tanto pelo design e conceção 

como pelo desenvolvimento e produção 

nacional. 

Inovação:  fabrico personalizado e 

modular. 

Galeria  6 •  G609 

ColRobot Collaborative Robotics 

for Assembly and Kitting in Smart 

Manufacturing 

INESC TEC - Instituto de Engenharia 

de Sistemas e Computadores, 

Tecnologia e Ciência 

Tel.: +351 222 094 000 Fax: +351 222 094 050 

info@inesctec.pt  • www.inesctec.pt  

O projeto ColRobot, através do desen-

volvimento de um manipulador móvel 

colaborativo e modular, realiza opera-

ções de assemblagem e contribui para 

endereçar alguns problemas como a  

melhoria da produtividade dos opera-

dores, aumentar a velocidade de pro-

dução, automatizar tarefas como fator 

para reduzir os custos do sistema pro-

dutivo, sem esquecer a flexibilidade e a 

inovação. 

Inovação:  permite que os operadores 

se concentrem em tarefas complexas 

com alto valor acrescentado e deixem 

o trabalho repetitivo e pouco ergonó-

mico para o robot, tendo as habilidades 

necessárias para realizar operações de 

chão de fábrica associadas ao processo 

produtivo de forma autónoma, após o 

ensino por programação fácil baseada 

em skills. Os robots do ColRobot traba-

lham em cooperação com um operador 

humano. As suas habilidades permitem 

robotizar tarefas até agora dificeis de 

automatizar. O espaço de trabalho com-

partilhado do ColRobot, a combinação 

de habilidades cognitivas humanas com 

habilidades de robot para entender o 

comportamento humano e generalizar 

a partir de cenários específicos (cogni-

ção do robot) promoverá o surgimento 

de processos de fabricação inovadores 

e novos produtos. 

Galeria  6 •  G609 

TriHo -  Robot  de Distribuição 

Hospitalar 

INESC TEC - Instituto de Engenharia 

de Sistemas e Computadores, 

Tecnologia e Ciência 

Tel.: +351 222 094 000 • Fax: +351 222 094 050 

info@inesctec.pt  • www.inesctec.pt  

Soluções robóticas autónomas, fle- 

xíveis e inteligentes, com interfaces 

intuitivas, para a automatização de 
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operações logísticas em unidades de cuida-

dos de saúde, nomeadamente para o trans-

porte e distribuição de refeições, adaptável 

aos carrinhos de transporte já existentes, 

aplicados com sucesso numa unidade hos-

pitalar de Braga. O sistema robótico TriHo 

para tarefas de logística hospitalar pretende 

uma redução dos custos de operação, insta-

lação e manutenção. Estes robots possuem 

um sistema de tração flexível capaz de se 

adaptar facilmente a diferentes tipos de car-

ga e aplicável a carrinhos já existentes nos 

hospitais, através de adaptações mecânicas 

mínimas. E maximiza o aproveitamento das 

caraterísticas naturais do edifício por onde 

vai navegar, através de um sistema de locali-

zação do robot, constituído por um conjun-

to de sensores e algoritmos que permitem 

que o robot saiba, em cada instante, onde 

se encontra. 

Inovação:  este é um novo produto que 

altera o paradigma das soluções robóticas 

de distribuição, visando o apoio às tarefas de 

logística hospitalar, ao nível do transporte e 

distribuição de variadas cargas, podendo estas 

estar associadas a alimentação, roupa, material 

médico, ou outros. 

Pavilhão 5  •  Stand E20 

Inpicker - sistema de Bin Picking 

INFAIMON Unipessoal, Lda. 

Tel.: +351 234 312 034 Fax: +351 234 312 035 

infaimon.pt@infaimon.com  • www.infaimon.com  

Esta é uma metodologia utilizada em sistemas 

de Robótica Guiada por Visão (Vision Guided 

Robotics -VGR), onde são selecionadas e extraí-

das as peças amontoadas aleatoriamente num 

contentor (container), utilizando um sistema 

de visão para a localização e um sistema robó-

tico para a extração e a sua posterior recoloca-

ção. É uma solução Bin Picking, onde o sistema 

de hardware e software é genérico e universal, 

e comunica com todas as marcas de robot de 

mercado e pode utilizar diferentes técnicas de 

captura de imagem, adaptadas ao processo, 

ambiente e objetos. 

Inovação:  produto desenvolvido ao lon-

go de 4 anos pela Infaimon podendo utilizar 

todas as técnicas de captura 3D existentes, 

democratizando o acesso à tecnologia Bin Pi-

cking, sendo de integração rápida e simples 

através de identificação visual e avaliação, 

identificação do objeto e seleção, permitindo 

a extração de peças sem colisões e posiciona-

mento do objeto. 

Galeria 6 • G644 

ISSHO 3D 

ISSHO Technology, Lda. 

fim.: +351 928 500 496 

www.issho.website 

Esta ferramenta de configuração 3D dife-

rencia-se por ser uma ferramenta integrada, 
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versátil e focada na comunicação "clien-

te-retalhista-produtor". A mesma base de 

dados serve a produção ou a loja, o que 

permite que um projeto - criado em loja, 

a pedido do cliente - seja preparado para 

produção na fábrica. Há muitos produtos 

que podem ser personalizados e a sua 

configuração pode ser realizada de uma 

forma simples, e mostrada ao cliente 

numa imagem renderizada, imediata, in-

terativa e foto-realista. O software ISSHO 

3D apresenta vantagens competitivas 

face a outras opções no mercado, pela 

abrangência de produtos passíveis de 

serem customizados, pela comunicacão 

"cliente-retalhista-fábrica" e pela sua sim-

plicidade e adequação às necessidades 

específicas de cada cliente, por se tratar 

de um software constituído por módulos. 

Inovação:  software de configuração 

gráfica industrial e de otimização produ-

tiva que permite uma personalização efi-

ciente e em massa a todos os produtores, 

aumentando o seu nível de produtivida-

de e respetivas margens de lucro. Através 

de sistemas ciberfísicos e de computa-

ção na cloud, o ISSHO 3D permite fazer 

em apenas 1 hora - ou até imediatamen-

te com SaaS ou a plataforma B2C - o que 

outros demoram vários dias. 

Pavilhão 6  •  Stand A30 

ADDvance" powder cabinet 

Linde Portugal, Lda. 

Tel.: +351 218 310 420 • Fax: +351 218591329 

linde.portugal@linde.com  • www.linde-gas.pt  

O ADDvance"' utiliza uma corrente de 

gás de purga seletiva para manter um 

valor de humidade não crítico dentro do 

armário e este funciona medindo, conti-

nuamente, os níveis de humidade. Sem-

pre que as portas se abrem e a humidade 

aumenta, o ADDvance'm injeta um fluxo 

de gás de purga com um elevado volu-

me e o mesmo sucede quando as portas 

se fecham, removendo rapidamente a 

humidade do ar. Depois aplica um fluxo 

de gás mais baixo para assegurar e man-

ter um nível de humidade consistente-

mente baixo até que as portas sejam no-

vamente abertas para retirar pó. 

Inovação:  possui um sistema de ar-

mazenamento de pó de qualidade acima 

da média para metais em pó de elevado 

valor; a qualidade do pó é consistente e 

especificada, graças à tecnologia sofis-

ticada de análise/controlo; período de 

armazenamento prolongado (vida útil); 

fácil manuseamento, abastecimento 

de gás eficiente e personalizado; e ga-

rantia de segurança adequada para os 

operadores. 

Galeria 5  •  G51 

KIRA B50 

Neoparts 

Tel.: +351 229 436 370 Fax 351 229 429 716 

https://neoparts.pt  

KIRA B50 é o equipamento de limpeza 

profissional, desenvolvido pela Kãrcher, 

100% autónomo que pode ser utilizado 

mesmo em pequenas áreas com econo-

mia de recursos. O equipamento conse-

gue, autonomamente, reabastecer as ba-

terias de iões de lítio, enche e esvazia os 

tanques e possibilita o planeamento de 

rotas automáticas e regiões pré-definidas 

de limpeza. Para isso está equipado com 

sensores óticos e acústicos permitindo o 

seu tráfego público, deteção de vidros, 

pequenos objetos e saliências; Docking 

Station onde está autonomamente, e 

recarrega as baterias, descarrega a água 

suja, enxagua o tanque e reabastece 

com água limpa; perrhite o acesso a 

ajuste dos parâmetros e relatórios de lim-

peza, diagnóstico remoto e localização 

do dispositivo e estado. O tamanho e o 

design do KIRA B50 permitem diferentes 

aplicações em espaços com menos de 

500 m2, alcançando uma performance de 

1,200 m2/h a uma velocidade de limpeza 

de 2,2 km/h. O KIRA B50 gere até 2,400 m2  

com o tanque cheio e ainda tem uma ba-

teria de reserva para mais 1,200 m2. 

Inovação:  alta performance, fle-

xibilidade e gestão de recursos que 

permitem uma total revolução na lim-

peza de espaços e também na produ-

tividade e eficiência nos setores onde 

é aplicado. 

Pavilhão 5  •  Stand A18 

CoopWeld 

SARKKIS Robotics, Lda. 

Tel.. +351 220 731 361 

sarkkis.robotics@sarkkis.com  www.sarkkis.com  

Esta é uma célula robotizada colaborati-

va para a soldadura de componentes de 

construção metálica e que assenta em 3 

pilares fundamentais: realidade aumen-

tada projetada para auxiliar o operador 

na montagem das peças, algoritmos 

avançados de planeamento automático 

de trajetórias sem colisões e integração 

total com os formatos digitais modernos 

(BIM) e de referência na construção. 

Inovação:  utilização de realidade 

aumentada projetada para uma intera-

ção intuitiva Homem-Máquina em con-

dições difíceis (chão de fábrica de uma 

metalomecânica); desenvolvimento de 

algoritmos para o planeamento auto-

mático de trajetórias sem colisões, ten-

do em conta as incertezas geométricas 

alcançadas por intermédio de sensori-

zação avançada, no feedback intuitivo e 

adaptado à utilização em chão de fábrica 

através de "projection mapping" e "hand 

guilding", e por último na utilização dos 

formatos digitais mais modernos e em 

crescente utilização na construção, como 

o BIM (IFC), tendo um único ficheiro toda 

a informação necessária para executar a 

produção. 

Pavilhão 4  •  Stand C10 

Haws 7620 Axion Eyepod 

- lava-olhos 

SINTIMEX, Lda. 

Tel.: +351 217 577 212 

site@sintimex.pt  • www.sintimex.pt  

O Axion Eyepod é um lava-olhos montá-

vel em torneira que fornece facilidades 

com capacidades de irrigação eyewash 

da AXION MSE num pacote compacto, 

atraente e de baixo custo. Esta é uma 

solução de lava-olhos fácil de instalar, 

de baixo custo e fácil de utilizar graças 

à sua instalação na torneira e ao fluxo 

de água invertida, permitindo uma rá-

pida atuação em caso de acidentes no 
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trabalho relacionados com os olhos. O 

exterior liso de aço inoxidável é fácil de 

limpar e usar. 

A superfície polida é cosmeticamente 

adequada para qualquer configuração 

e a construção em aço inoxidável é ro-

busta o suficiente para qualquer apli-

cação industrial. Destaca-se pelo seu 

sensor termoestático, pela tecnologia 

AXION que garante o fluxo invertido de 

água, design atrativo e moderno, fácil 

de instalar e usar, bastando um giro e 

uma torneira torna-se um lava-olhos de 

emergência. 

Inovação:  lava-olhos montável em 

torneira com um sensor termoestático e 

um fluxo invertido de água. 

Pavilhão 4. Stand C10 

Óculos de proteção 

Bollé Rush + Glow 

SINTIMEX, Lda. 

Tel.: +351 217 577 212 

site@sintimex.pt  • www.sintimex.pt  
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Os óculos de proteção Bollé Rush + Glow 

permitem uma maior segurança dos 

trabalhadores, uma vez que as hastes 

fotoluminescentes e ultra-flexíveis pos-

sibilitam que estes sejam vistos no escu-

ro. Bastam 5 minutos de exposição à luz 

para que os óculos fiquem fosforescen-

tes na escuridão. Destacam-se pela sua 

proteção superior e pela ponte ajustável 

antiderrapante, tendo um revestimento 

anti-embaciante PLATINUM. 

Inovação:  são os primeiros óculos 

com hastes fotoluminescentes na Euro-

pa, para ser visto no escuro, não havendo 

atualmente óculos concorrentes. 

Pavilhão 4. Stand C10 

Spray  desodorizante 

industrial hipoalergénico 

NANODOR NATURAL SUPER 

SINTIMEX, Lda. 

Tel.: +351 217 577 212 

site@sintimex.pt  • www.sintimex.pt  

t;ljtural 

Desodorizante ambiental em aerossol, 

com alta descarga e alta persistência, 

formulado com uma fragrância que com-

bate instantaneamente os maus odores. 

Não mascara os odores indesejáveis no 

ar como os produtos tradicionais, mas 

elimina-os. Uma pulverização apenas 

tem a duração de 24 horas. Este produto 

é adequado para espaços frequentados 

por crianças, idosos e pessoas alérgicas a 

perfumes, tendo sido formulado especifi-

camente para ser utilizado em jardins de 

infância, escolas, lares, hotéis, entre outros. 

Inovação:  uma pulverização apenas 

tem a duração de 24 horas. 

Galeria 5  •  G515 

HRC-03 

ZIMMER GROUP IBERIA S.L. 

Tel.. _ 1 e23 Fax: +34 918 828 201 

info.es@zimmer-group.com  www.zimmer-group.es  

O HRC-03 é uma pinça elétrica paralela de 

2 garras com 10 mm de curso por garra, e 

que está apta para a ligação com a maioria 

dos robots leves. A pinça HRC-03 é aciona-

da por um motor CC sem escova, eletroni-

camente comutado, sem desgaste e com 

uma ótima segurança operacional, estan-

do ainda equipada com um controlo inte-

grado e sendo muito fácil a ligação 10-Link 

em funcionamento. Os dados ajustados 

podem ser armazenados centralmente e 

transferidos para dispositivos com a mes-

ma função, economizando tempo duran-

te o arranque. Os atuadores e sensores po-

dem ser substituídos durante a operação  

e os dados de configuração transferidos 

rapidamente e sem erros para novos dis-

positivos, com uma garantia máxima de 

tempo de atividade. 

Inovação:  a limitação mecânica da 

pinça garante o desacoplamento dos de-

dos da pinça ao deparar-se com uma for-

ça definida, independentemente da pin-

ça e, assim, protege as pessoas na área de 

trabalho do robot de uma forma fiável. 

Galeria 5 • G515 

Pinça GEH6040 

ZIMMER GROUP IBERIA S.L. 

Tel.: +34 918 822 623 • Fax: +34 918 828 201 

info.es@zimmer-group.com  www.zimmer-group.es  

Uma das pinças HRC (Human RobotColla-

boration) da Zimmer é o HRC-03, uma pin-

ça paralela elétrica com 10 mm de curso 

por garra e certificada pela BG/DGUV ale-

mã com os requisitos de segurança na co-

laboração Homem-Robot (150/TS 15066). 

A pinça HRC-03 é acionada por um motor 

CC sem escova, eletronicamente comuta-

do, sem desgaste e com uma excelente se-

gurança operacional, e um controlo inte-

grado, sendo muito fácil a ligação 10-Link 

em funcionamento, uma comunicação bi-

direcional aberta por fieldbus via tecnolo-

gia 10-Link. Está pronta para a ligação com 

a maioria dos robots leves (cobots) e pos-

sui uma flange de 50 mm (EN 150 9409-1). 

Atuadores e sensores podem ser substi-

tuídos durante a operação, e os dados de 

configuração transferidos rapidamente 

e sem erros para novos dispositivos, com 

uma garantia máxima de tempo de ativi-

dade. A força de aperto pode ser regulada 

numa ampla gama e alcance, dependen-

do da versão de 45 N a 190 N. 

Inovação:  a limitação mecânica da 

pinça garante o desacoplamento dos de-

dos da pinça ao deparar-se com uma for-

ça definida, independentemente da pinça 

e, assim, protege as pessoas na área de 

trabalho do robot de uma forma fiável. A 

pinça tem um mecanismo de travamento 

automático, mesmo em caso de desliga-

mento de emergência e falha de energia, 

não perdendo a peça de trabalho. •1 

p
ro

je
to
'
  c
o
N

c
o

rr
e

N
te

f  
9

.°
 e

d
iç

ã
o

  d
o
  p

ré
m

io
  i
N

o
v
ci

ç
di

o  



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Trimestral

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 245

  Cores: Cor

  Área: 6,28 x 2,25 cm²

  Corte: 24 de 24ID: 77828492 31-12-2018

ESPECIAL EMAF 

• EMAF 2018 "na vanguarda das soluções e tecnologias 

de futuro" 

• Notícias dos expositores 

• 9.. edição do Prémio Inovação - Projetos concorrentes 


