
 CADERNO DE APRESENTAÇÃO  
 
 
 
 
 

 

Prestamos serviços de: 
 

- MECÂNICA DE PRECISÃO  
- MECÂNICA GERAL e GRANDE PORTE 
- SERRALHARIA/CALDEIRARIA PESADA 

(qualquer tipo de estruturas metálicas com marcação CE e todo o tipo de tubagens) 
- CORTE E QUINAGEM (Jato de água; Laser; Plasma HD) 
- MANUTENÇÃO HIDRÁULICA e INDUSTRIAL 
- PIPING INDUSTRIAL  
 (com tratamento térmico e alivio de tensões) 
 
disponibilidade 

24 horas por dias/ 7 dias por semana 

 
 

RUA DO OLHO FERRENHO, SALGUEIRINHA, CCI Nº 1109 
2955-015 PINHAL NOVO 
TELEF. Nº 21 238 7127 

FAX. Nº 21 238 7166 
E-MAIL: geral@m3t.pt 

Nº de Contribuinte: 507258274 
www.m3t.pt / www.facebook.com/3triangulos
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0. INTRODUÇÃO 
 

O presente caderno constitui um documento que compila, de modo sucinto, informação 

relevante acerca da M3T, METALOMECÂNICA 3 TRIÂNGULOS, LDA, tendo como propósito a 

familiarização com a actividade de negócio da empresa, servindo como documento de 

apresentação a clientes. 
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1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

 Este capítulo tem como propósito apresentar a M3T, METALOMECÂNICA 3 TRIÂNGULOS, 

LDA, mencionando a sua identificação legal, contactos e seu objecto de actividade. 

1.1. IDENTIFICAÇÃO LEGAL 

A M3T, METALOMECÂNICA 3 TRIÂNGULOS, LDA é uma empresa de serviços de 

metalomecânica caracterizada por: 

 Designação Social: M3T, METALOMECÂNICA 3 TRIÂNGULOS, LDA 

 É uma sociedade por quotas cuja fundação data de março de 2005. 

 Número de Contribuinte: 507 258 274 

 Registo na Conservatória do Registo Comercial de Palmela sob o Nº 02949/20050307 

 Capital Social: 1.000.000 Euros 

 CAE: 28110 

1.2. CONTACTOS DA SEDE 

 Localização da sede: Rua Olho Ferrenho, Salgueirinha, CCI 1109; 2955-015 Pinhal 

Novo 

 Telefone: + 351 212 387 127 

 Fax: + 351 212 387 166 

 Correio Electrónico: metalomecanica3t@gmail.com 

1.3. DADOS BANCÁRIOS 

 Número de Identificação Bancária (NIB): 0010 0000 35086140001 53 

 Número Internacional de Conta Bancária (IBAN): PT50 0010 0000 3508 6140 0015 3 

 Código de Identificação Bancária da Instituição (BIC): BBPIPTPL 

 Banco: BPI 

1.4. OBJECTO DA ACTIVIDADE 

A M3T, METALOMECÂNICA 3 TRIÂNGULOS, LDA, é uma empresa vocacionada para a 

prestação de serviços de Metalomecânica, nas seguintes áreas: 

 Serviços de Mecânica de precisão; 

 Serviços de Mecânica Geral; 

 Serviços de Serralharia (todo o tipo de estruturas metálicas e tubagens); 

 Serviços de Corte (Oxicorte, plasma alta definição, jato de água e Laser); 



             

 
CADERNO DE APRESENTAÇÃO  

 

REPRODUÇÃO INTERDITA                                                            Página 9 de 54                                                                                         DA.020.07   
 

 Serviços de Quinagem; 

 Serviços de Pintura em estufa. 

1.5. INSTALAÇÕES 

A M3T possui instalações próprias com uma área total de 22.000M2: 

 Três Pavilhões fechados com uma área total 6.000M2; 

 Recinto exterior de 16.000M2. 

É uma empresa que tem vindo a crescer notavelmente e constam do seu quadro de 

trabalhadores efetivos: 

 97 Serralheiros mecânicos; 

 28 Soldadores Certificados Árgon/MIG-TIG/Elétrodo; 

 15 Torneiros Mecânicos de 1ª; 

 13 Fresadores Mecânicos de 1ª; 

 14 Tubistas de 1ª; 

 5 Encarregados Gerais; 

 2 Sócios Gerentes; 

 1 Eng.ª de Sistemas Decisionais; 

 8 Eng.os. Mecânicos/Projetistas; 

 4 Motoristas; 

 6 Aprendizes; 

 2 Ferramenteiros; 

 5 Comerciais; 

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Neste capítulo apresenta-se o organigrama da empresa, onde se define claramente os seus 

níveis hierárquicos. 

No sentido de garantir que cada cargo realiza em pleno as suas actividades assumindo as 

suas responsabilidades, existem descrições de função para cada função, que explicitam as 

principais tarefas, responsabilidades, competências e requisitos de referência. 



             

 
CADERNO DE APRESENTAÇÃO  

 

REPRODUÇÃO INTERDITA                                                            Página 10 de 54                                                                                         DA.020.07   
 

2.1. ORGANIGRAMA 
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2.2. MISSÃO POR ÁREA FUNCIONAL 

De acordo com o Organigrama, estão definidas as responsabilidades principais dos postos 

mais significativos. 

No quadro que se segue, são descritas as funções associadas a cada um dos postos de 

trabalho que afectam directamente a qualidade dos nossos produtos e serviços. 

GERÊNCIA • Assegurar a gestão estratégica e operacional da empresa. 
 

DEPARTAMENTO 

PRODUÇÃO 

• Assegurar a execução das actividades de realização de 
produtos e serviços na área da Metalomecânica, garantindo a 
sua execução de acordo com os requisitos do cliente. 

 

DEPARTAMENTO 
COMERCIAL 

• Desenvolver a imagem corporativa da empresa e assegurar o 
marketing, promoção e comercialização dos serviços da M3T, 
METALOMECÂNICA 3 TRIÂNGULOS, LDA. 

 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO 

• Assessorar, do ponto de vista técnico, administrativo e 
financeiro a Gerência 

 

DEPARTAMENTO 
LOGISTICA  

• Assegurar a disponibilidade das matérias-primas necessárias ao 
processo produtivo. 

DEPARTAMENTO 
RECURSOS 
HUMANOS 

• Assessorar a Gerência, a nível dos Recursos Humanos. 

DEPARTAMENTO  

QUALIDADE 

• Garantir que são cumpridos os normativos necessários para a 
execução do produto e/ou serviço de acordo com as 
necessidades do cliente, visando a sua satisfação. 

 

2.3. CONTACTOS POR RESPONSÁVEL 

Sr. Luís Costinha Tlm. +351 919 362 908   

Eng.º Adelino Jesus    Tlm. +351 918 140 517   

Eng.º. Daniel Silva Tlm. +351 915 034 044   

Engª Alexandra Aguiar Tlm. +351 916 135 585 Telf +351 212 387 127 Fax /66 

Eng.º Rui Martins Tlm. +351 912 515 370   

3. A SUA MISSÃO E POLÍTICA DA QUALIDADE 

Neste capítulo apresenta-se a ambição da M3T, METALOMECÂNICA 3 TRIÂNGULOS, LDA, 

o seu propósito de negócio e a sua política da qualidade que, de forma integrada, regem a sua 

actividade e consubstanciam a sua cultura. 
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A empresa desenvolveu um SGQ baseado nos requisitos da norma ISO 9001:2008 e dirigido 

de forma a alcançar a melhoria contínua da sua eficácia. 

3.1. MISSÃO 

Tem como missão realizar uma gestão eficaz orientada para a melhoria continua, satisfação 

dos nossos clientes e colaboradores. 

Fornecer um serviço de qualidade e excelência, a todos os clientes. 

Atinge este objetivo apresentando um serviço baseado em: 

 Equipa qualificada, jovem, dinâmica e flexível; 

 Utilização da mais avançada tecnologia para fornecer melhor qualidade; 

 Implementação de uma eficácia operacional alcançando as expectativas dos clientes; 

 Motivação e compromisso no cumprimento dos prazos estabelecidos, para a execução 

dos serviços solicitados. 

Como resultado do seu compromisso, a empresa estabelece a sua estratégia global de gestão 

reflectida na sua Política da Qualidade e toma como modelo de referência os requisitos e 

especificações estabelecidas pela norma ISO 9001. Seguindo o modelo de referência das 

normas, criou um sistema documental, cujo documento de referência principal é o seu Manual 

da Qualidade.  

3.2. POLÍTICA DA QUALIDADE 

A sua Política da Qualidade é materializada em Objectivos. Objectivos esses que são 

extremamente úteis para uma melhoria contínua da sua estratégia empresarial. 

No sentido da prossecução da sua Missão visa a prestação de um serviço de qualidade e 

colocando as suas capacidades ao serviço das necessidades e expectativas dos seus 

Clientes, mantendo o respeito pelos valores por si defendidos. 

Tendo em conta este referencial, a actividade da empresa é desenvolvida de acordo com os 

requisitos legais estabelecidos para a sua actividade, sendo complementada pelos seguintes 

princípios da sua Política da Qualidade: 

I. O compromisso da Gestão da Qualidade assumido pela empresa deverá ser 

sistemática e progressivamente revisto e partilhado por toda a equipa de gestão. 

II. A focalização permanente na Missão da Empresa, é suportada por objectivos, metas e 

processos relevantes, claramente orientados para as necessidades de Clientes. 
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III. A avaliação periódica da satisfação e necessidades do Cliente, e o tratamento 

adequado das áreas de melhoria identificadas é um objectivo a partilhar por todos, no 

sentido de contribuir para a concretização dos seus objectivos. 

IV. O enfoque no conhecimento e desenvolvimento do pleno potencial de todos os 

colaboradores, ao nível do indivíduo e das equipas, é condição essencial à garantia de 

satisfação de clientes e à eficácia dos processos. 

V. O objetivo de organização, simplificação e optimização dos processos e recursos, é o 

suporte da melhoria contínua do desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade da 

M3T, METALOMECÂNICA 3 TRIÂNGULOS, LDA. 

4. PROCEDIMENTOS 

A operacionalização da atividade de negócio da M3T é suportada pelos seus processos, 

existindo vários processos que podem ser classificados como sendo processos de negócio, 

nucleares ou de suporte. 

Processos de Negócio - Contemplam actividades relacionadas com a gestão global da 

organização, nomeadamente, definição das orientações estratégicas (visão e missão), 

planeamento da actividade, gestão da qualidade e os meios de comunicação no seio da 

organização e para com o exterior. 

Processos Nucleares - Respeitam à prestação do serviço e que acrescentam valor para o 

cliente. Incluem a actividade comercial da M3T.  

Processos de Suporte - Integram as actividades relacionadas com o apoio administrativo e 

financeiro, a gestão dos recursos humanos, os procedimentos inerentes à segurança e gestão 

de equipamentos (específicos da actividade e equipamentos informáticos) e instalações e 

consideram a vertente de monitorização de toda a actividade da M3T. 

4.1. FOCALIZAÇÃO NO CLIENTE 

O cliente é o foco da atividade da M3T, constituindo preocupação fundamental os aspectos 

relacionados com a sua satisfação e fidelização. 

É estabelecida uma metodologia para identificar os requisitos de cada tipo de cliente em 

função do serviço/produto solicitado, com o objectivo de assegurar que as suas necessidades 

e expectativas estão definidas e se convertem em requisitos, que devem ser completamente 

entendidos e satisfeitos. 
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Desta forma, está definido um processo para conhecer a opinião dos nossos clientes e 

satisfazer as suas reclamações, para que estas sejam tidas em conta na realização de 

melhorias nos nossos produtos e/ou serviços. A informação obtida e a aplicação de melhorias 

estão orientadas de forma a aumentar a satisfação dos nossos clientes e conseguir um maior 

nível de fidelização dos mesmos. 

5. ACTIVIDADE 

Este capítulo tem o propósito de descrever a actividade de negócio da M3T, 

METALOMECÂNICA 3 TRIÂNGULOS, LDA, com ênfase na apresentação dos procedimentos 

operacionais. 

5.1. ACTIVIDADE PRODUTIVA 

A sua atividade é suportada pelo seu sistema de gestão da qualidade, que está estruturado de 

acordo com as orientações da norma ISO 9001:2008.  

No âmbito do seu objecto social a M3T está habilitada à prestação dos seguintes serviços: 

 Serviço de Torneamento de precisão, geral e de grande porte; 

 Serviços de Fresagem e centros de maquinação; 

 Serviços de Corte (plasma HD, jato de água 5 eixos, laser, guilhotina e oxicorte); 

 Serviços de Quinagem (convencionar e CNC); 

 Serviços de Serralharia e caldeiraria; 

 Serviço de Pintura (estufa airless). 

Os produtos fabricados pela M3T, seguem estritamente as normas aplicáveis e em vigor, no 

que se refere à fabricação, qualidade do produto e requisitos da qualidade. Desta forma a 

empresa dispõe dos meios necessários e tem perfeitamente identificado as técnicas de 

controlo consideradas adequadas. 

Existem instruções de trabalho para cada fase da produção que descrevem como se realiza o 

trabalho, controlo e autocontrole existentes, os materiais necessários, os critérios de aceitação 

aplicáveis e o impresso utilizado para registar os resultados dos controlos realizados.  

Em cada fase de produção, segregam-se os produtos processados dos não processados e 

dos produtos não conformes. Em todo o momento, mantêm-se identificados os produtos semi-

acabados através da ordem de trabalho e dos impressos de controlo e fabricação do produto. 

Todos os produtos, dentro das instalações da M3T, encontram-se identificados para que se 

conheça o seu estado de inspecção. 
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A M3T aposta em profissionais com elevados índices de preparação e experiência, espírito de 

equipa, integridade e ética profissional. 

A M3T assegura que as actividades de cada função são realizadas por colaboradores 

capacitados para as mesmas e que estes são alvo de avaliação do seu desempenho por 

forma a identificar necessidades de formação e uma constante adequação aos requisitos 

técnicos exigidos pela especificidade da actividade. 

5.1.1. Os principais Produtos 

A atividade principal da empresa é a maquinação de peças com todas as dimensões 

necessárias, fabricação de gingues e dispositivos, assim como também: 

 . Manutenção Hidráulica; 

 . Manutenção Industrial (paragens e intervenção curativa); 

 . Montagens Industriais; 

 . Tubagens aço carbono, aço inox, titânio, etc.; 

 . Construção soldada geral (Qualificação dos procedimentos de soldadura na norma 

ASME e na norma Europeia); 

 . Projectos de máquinas e peças á medida; 

 . Maquinação de moldes, ferramentas e peças; 

 . Assistência técnica; 

 . Execução, reparação e reconstrução; 

 Quanto à capacidade de trabalho em função do trabalho a desenvolver, informa-se que 

podemos disponibilizar: 

 24 horas de centro de maquinação por dia 

 24 horas de torno CNC / Convencional por dia 

 24 horas de serralharia/caldeiraria por dia 

 24 horas de soldadura por dia 

5.1.2. Equipamentos 

A adaptação às necessidades dos clientes é um dos objectivos preconizados pela M3T, pelo 

que tem sido alvo de consideráveis investimentos e que permite a modernização tecnológica 

do seu processo produtivo com vista à global satisfação através dos produtos.  

A M3T tem equipamentos de grande qualidade e de inegável eficácia, tais como: 

-Equipamentos CNC de elevada precisão: 

 1 Centro Soraluce 7500x2500x2000 com 5 eixos, cabeça milésimal. 

 1 Centro Pórtico Hartford 2500x1500x1000 (ultima geração) 



             

 
CADERNO DE APRESENTAÇÃO  

 

REPRODUÇÃO INTERDITA                                                            Página 16 de 54                                                                                         DA.020.07   
 

 1 Centro CME com 4º eixo de 3000x1200x900 

 1 Centro Haas com 900x650x800 

 2 Centro CME com 1200x850x800 

 1 Centro Kondia com 1250x550x850 

 1 Centro CME com 1500x650x800 

 1 Centro Doosan DNMg650 com 1500x800x800 

 1 Centro Pinnacle 

 1 Torno doosan com ferramentas motorizadas e 4ºeixo - Ø400x1500 c/ alimentador 

 1 Torno Doosan com ferramentas motorizadas e eixo Y – Ø200x600 c/alimentar e 

carregador 

 2 Torno CNC FAT com Ø650x2000 

 1 Erosão por fio SODICK 

 1 Máquina de corte laser de fibra Amada;  

 1 Laser Trumf trumark 5000 

 1 Pantógrafo (oxicorte e plasma HD 450A) com curso de 12000x3000  

 Jato de água OMAX com 5 eixos 

 1 Torno Vertical com capacidade de maquinação Ø4500 a 32t 

-Equipamentos convencionais: 

 6 Tornos paralelos até Ø1500x9000 

 1 Torno paralelo Ø1500x15metros 

 1 Mandriladora com 3000x1500 até 12t 

 1 Fresadora convencional 

 3 Retificadoras planas 

 1 Mandriladora com mesa rotativa de 2000x1000 

 2 Retificadoras cilíndricas 

 2 Engenhos radiais até 2500mm de braço 

 1 Torno vertical  

-Outros equipamentos 

 52 Maquinas de soldar semi-automáticas de 300A 

 18 Maquinas de soldar elétrodo de 400A 

 1 Robot de soldadura  

 2 Quinadeiras de 3000m 

 1 Guilhotina corte até 3000 por 14 espessura 

 2 Serrotes mecânicos de colunas 

 4 Ponte rolante de 10t 
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 2 Ponte rolante de 5t 

Possuímos um gabinete especializado de soldadura e qualificação do procedimento de 

soldadura para inox até 20mm espessura e aço carbono até 25mm. Efetuamos todo o tipo de 

soldaduras, tal como apresentado na seguinte lista: 

 Tig; 

 Mig; 

 Árgon; 

 Elétrodos revestidos; 

 Semiautomática; 

 Optipulse 380iw; 

 Multiprocessos Simergica; 

 Pulsada; 

 Arco-Submerso. 

 5.2. ACTIVIDADE COMERCIAL 

Durante a gestão comercial leva-se a cabo uma comunicação intensa e directa com o cliente, 

especialmente na informação sobre os produtos que a empresa oferece, emissão de 

propostas e contratos, recepção de pedidos e modificações posteriores. 

Os comerciais da empresa são sempre interlocutores permanentes com todos os clientes, 

formando uma via apropriada para receber possíveis queixas ou reclamações, incluindo a 

satisfação do cliente pelo produto e/ou serviço fornecido. Adicionalmente, a queixa ou 

reclamação de um cliente será documentada e aplicar-se-á o tratamento necessário que 

permite a sua avaliação e a tomada de medidas para evitar que volte a acontecer. 

Na elaboração de propostas existe um controlo e revisão das mesmas para assegurar que 

contêm todos os requisitos especificados pelo cliente sobre o produto, entrega, embalagem, 

pagamento, cumprimento com a legislação e outros requisitos solicitados pelo cliente.  

Na revisão dos contractos ou pedidos dos clientes e antes do fecho do contrato ou da 

aceitação do pedido do cliente, realiza-se uma revisão ao seu conteúdo e especialmente as 

diferenças com ofertas ou contratos anteriores para assegurar que estão definidos todos os 

requisitos dos produtos e/ou serviços e verifica-se a capacidade da empresa em cumprir com 

o contrato ou pedido no tempo estabelecido.  

Qualquer discrepância é comunicada ao cliente, alterando as condições do contrato ou do 

pedido. 
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5.3. ESQUEMA 

O presente diagrama descreve numa forma sucinta como a M3T processa a sua 

actividade desde o pedido do cliente até à sua entrega. 
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6. MELHORIA CONTÍNUA 

A introdução de melhorias é efetivada através da definição de ações concretas baseadas na 

tomada de decisão consistente, decorrente da análise dos dados relativos ao desempenho do 

negócio e a sua confrontação com os objetivos definidos. 

A gestão dessas ações é realizada segundo diligências levadas a cabo pela empresa, 

nomeadamente: 

 A M3T garante a recolha de dados e informação relevante que lhe permite analisar o 

seu desempenho, no sentido de sustentar decisões que conduzam à melhoria. 

 A M3T assegura o desenvolvimento profissional e pessoal dos seus colaboradores, no 

sentido de garantir a qualificação e as competências dos seus recursos humanos. 

Estamos conscientes da importância da formação adequada do nosso pessoal como 

algo essencial para a melhoria do sistema. Por isso estabelecemos os meios para 

detetar e planificar as necessidades de formação do nosso pessoal e avaliamos a 

eficiência das ações de formação, especialmente no caso da incorporação de novos 

funcionários, alteração de posto de trabalho, introdução de novas catividades, produtos 

ou processos no nosso sistema. 
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 A M3T realiza reuniões frequentes onde se revê as necessidades de melhoria, 

alterações e aumento da infraestrutura, tanto no que se refere a edifícios, espaço de 

trabalho e serviços associados, como equipamento para o processo, como maquinaria, 

mobiliário, hardware e serviços de apoio tais como transporte e comunicações. 

 A M3T controla o estado dos equipamentos de trabalho, assegurando que não surgem 

situações que possam atrasar o trabalho, prejudicando o serviço prestado ao cliente. 

Controla-se igualmente o software que dispomos e atualiza-se o programa “antivírus” 

do sistema informático. Na generalidade, garante-se uma manutenção de todos os 

nossos equipamentos, manutenção essa efetuada por pessoal e/ou empresas 

especializadas. 

 A M3T presta uma escrupulosa atenção às condições de trabalho em que o nosso 

pessoal desenvolve as suas catividades e sobre todas aquelas que podem influir na 

conformidade dos produtos. Para tal possui normas de segurança e saúde que devem 

ser cumpridas em todo o momento. Para além destas normas elementares possuímos 

normas de ética no trabalho baseadas no rigor, ordem e na iniciativa pessoal. 

 A M3T recorre a fornecedores e prestadores de serviço, procedendo a uma rigorosa 

consulta do mercado, selecionando fornecedores e prestadores de serviço com as 

melhores condições e colocando encomendas em função das necessidades.  

 A M3T mantém uma assiduidade constante em feiras e colóquios a fim de identificar 

e/ou estimular a angariação de negócios, de identificar novas oportunidades e novas 

tecnologias, de estar ao corrente das exigências do mercado e para assim se adaptar. 

7. FORNECEDORES E CLIENTES 

Este capítulo tem como intuito mencionar o relacionamento existente com fornecedores e 

apresentar os principais clientes da M3T realçando os mais relevantes. 

7.1. FORNECEDORES 

Adquirimos produtos e serviços a fornecedores que são avaliados para garantir que cumprem 

com os requisitos especificados pela nossa empresa. 

Todo o novo fornecedor passa por um processo de avaliação e prova antes de ser incluindo 

na lista de fornecedores. Anualmente é realizada uma avaliação a todos os fornecedores, 

tendo por base a incidência dos fornecimentos e critérios previamente estabelecidos.  

O pessoal da receção realiza a receção e a inspeção dos produtos adquiridos para verificar a 

conformidade do produto recebido, antes de ser utilizado no processo, com os requisitos 
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especificados. Esta atividade realiza-se tendo em conta a classificação do fornecedor e a 

utilização a dar ao produto (influência direta na qualidade do produto) 

7.2. CLIENTES 

Fruto de um trabalho de elevado rigor e qualidade, a empresa rapidamente conquistou a 

confiança a fidelidade de clientes como:  

 - ABB 

 - AP Lavradio 

 - Alston/GE 

 - Autoeuropa 

 - Bentler 

 - Codimetal 

 - Continental Teves 

 - Continental Lemerz 

 CPB 

 DTGR 

 Ecometais 

 Fisipe 

 Gonvarri 

 Hanon systems 

 - Hempel 

 - InapalMetal 

 - Introsys 

 - LBC Tanquipor 

 - Lusosider 

 - Nutriquim 

 - Quimitécnica Ambiente 

 - Recipneu 

 - Serra Soldadura 

 - Siemens, S.A. 

 - SLEM 

 - Soares da Costa, S.A. 

 - Sopac 

 - Sovena 

 - SPPM 

 - Sovena Oilseeds Portugal S.A.  

 - SN Seixal 

 - Tacomi 

 - Viroc 

 - Webastos 

 - Ydreams Portugal 
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8. ANEXOS 

8.1. CERTIFICADOS 
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8.2. GALERIA DE MÁQUINAS 

 

Centro de maquinação Soraluce 
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Torno CNC 
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Guilhotina e quinadeira 
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Corte por jato de água 

 

Torno vertical 

 



             

 
CADERNO DE APRESENTAÇÃO  

 

REPRODUÇÃO INTERDITA                                                            Página 28 de 54                                                                                         DA.020.07   
 

 

 



             

 
CADERNO DE APRESENTAÇÃO  

 

REPRODUÇÃO INTERDITA                                                            Página 29 de 54                                                                                         DA.020.07   
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Torno CNC com eixo y, 1500 mm de comprimento 

 

Centro de maquinação Hartford 
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Pantógrafo 

 
Máquina de corte a laser de fibras Amada 
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Torno CNC com eixo y, alimentador automático e 2 buchas 

 

Centro de maquinação com mesa de 1400x800x800 mm 
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Corte por jato de água 

 

 
Centro de maquinação Pinnacle 
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8.3. GALERIA DE PRODUTOS  

8.3.1. Mecânica e maquinação 

  

 
 

 

 

Alguns conjuntos de mecânica de precisão 
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Alguma peças de maquinação de precisão 

 

Saca rolamentos 
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Maquinação de cubo de bronze 

 

Maquinação de manga com 2 m de comprimento 
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Retificação de disco com Ø4000 
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8.3.2. Serralharia 

 

 

Reparação de sem-fim 
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Trolley em aluminio 

 



             

 
CADERNO DE APRESENTAÇÃO  

 

REPRODUÇÃO INTERDITA                                                            Página 41 de 54                                                                                         DA.020.07   
 

8.3.3. Caldeiraria 

  

Tanques de inox 
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Ciclone 
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Ciclone 
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8.3.4. Piping 

 

Tratamento térmico em tubagem 

 

Ligação soldada de tubagens 
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Piping em inox 
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8.4. PROJETOS 

 

 

Converging rollers - Panox 
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Elevador 
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Máquina de rolo angular 
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Calibre para verificação de diâmetro de O-ring 
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8.5. INSTALAÇÕES

Novo pavilhão - Área de serralharia 
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