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A missão da EGITRON é proporcionar aos seus clientes 
soluções de excelência para a inspeção e controlo da 
qualidade dos seus produtos, procurando a satisfação dos 
seus colaboradores, clientes, fornecedores e sócios, em 
respeito pela comunidade e o meio ambiente.

Na EGITRON, cuidamos dos seus produtos.

A EGITRON foi fundada em 1997, contudo a sua origem 
remonta a 1991, ano da fundação da empresa ArteSis.

Somos uma empresa de engenharia e automação 
industrial que tem como objetivo principal o 
desenvolvimento e a comercialização de equipamentos 
e software para controlo da qualidade e inspeção.

Desenvolvemos projetos de automação industrial e de 
software à medida, nomeadamente no âmbito da 
interligação de equipamentos e aquisição de dados, quer 
para produção quer para laboratório.

Devido à nossa localização geográfica, junto dos 
principais fabricantes mundiais de produtos de cortiça, 
começámos por desenvolver software e hardware 
específico para esta indústria.

Hoje temos clientes em cerca de 30 países e em diversos 
sectores industriais
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A EMPRESA 

PROJETOS À MEDIDA [desenvolvimento à medida]

SOFTWARE EGITRON [EGITRON SPC PRO e Software de Laboratório]

INTERFACES DE COMUNICAÇÃO [InterLab + Mit232 + MitCom]

MARCAS REPRESENTADAS [representações e parcerias]

MEDIÇÃO DE FORÇA [Mecmesin]

MEDIÇÃO DE TORQUE [Mecmesin]

PESAGEM E DETEÇÃO DE CORPOS ESTRANHOS [Minebea Intec]

PESAGEM E MEDIÇÃO DE FORÇA [Kern]

MEDIÇÃO DE COMPRIMENTOS E ESPESSURAS [Kroeplin]

PREPARAÇÃO E TESTE DE AMOSTRAS: VIDRO E PET [Somex]

ARROLHAMENTO E MEDIÇÃO DE PRESSÃO E CO2 [MEP + FTSYSTEM]

OUTROS PRODUTOS [sistemas de vedação, higrómetros, outros aparelhos de laboratório]

PRODUTOS EGITRON [sector da cortiça, vitivinícola e para fabricantes de garrafas]
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Controlo da qualidade

É por isso que apesar da ligação aos 
, a EGITRON tem vindo a 

pôr em prática a sua estratégia de alargamento a outros 
mercados, podendo assim aplicar a outros sectores 
industriais, a experiência e conhecimentos adquiridos ao 
longo dos anos.

Para além dos produtos e software de fabricação própria, a 
EGITRON possui uma vasta lista de produtos devido à 
celebração de contratos de representação e parcerias com 
várias marcas de renome na área do controlo da qualidade e 
inspeção tais como: Mecmesin, Kroeplin, Sartorius, 
SOMEX, MEP, KERN, entre outras

Com o alargamento da gama de produtos proveniente 
destas representações e parcerias, existe também um 
consequente alargamento do número de soluções que 
podem ser oferecidas a cada cliente.

Nas páginas seguintes poderá ter acesso a informação de 
forma resumida sobre todos estes produtos.

sectores da cortiça, 
adegas e fabricantes de garrafas

Criação para o cliente

Poderá comprovar a 

Caso tenha situações em que sejam necessárias 
atividades de desenvolvimento de software, interligação 
de equipamentos para aquisição automática de dados, 
engenharia e automação industrial, contacte a 
EGITRON e apresente-nos o seu problema. Ficará 
surpreendido com a nossa resposta.

polivalência da EGITRON e o seu 
desejo de inovação constante através da secção de 
‘Projetos à medida’  deste catálogo.

Inovação e desenvolvimento

A Empresa

0
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Mas a EGITRON, sendo uma empresa de Engenharia e 
Automação Industrial, não tem como única atividade a 
mera venda de software e equipamentos. Possuímos 
também uma forte componente de engenharia e 
desenvolvimento que trabalha em plena pareceria com 
os nossos clientes na procura das melhores soluções.

Desenvolvimento à medidaA EGITRON, com base nos seus vários anos de experiência 
no desenvolvimento de soluções para controlo da 
qualidade, dedicar-se-á sempre à criação de produtos 
inovadores, ao melhoramento dos seus produtos existentes 
e estará sempre disponível para introduzir qualquer 
adaptação necessária nos mesmos, de forma a satisfazer 
cada vez mais e melhor as necessidades dos seus clientes, 
em qualquer parte do mundo.

Laboratório digital

Gostaríamos ainda de destacar que em todo o seu 
desenvolvimento de produtos e soluções, a EGITRON 
põe em prática o conceito de Laboratório Digital. Este 
conceito tem como objetivo a informatização de todo o 
processo de controlo de qualidade em laboratório.

A vantagem deste conceito encontra-se na interligação 
de equipamentos e na utilização de software para 
permitir que todo o processo de aquisição de dados e 
consequente controlo seja mais simples e rápido.  

Origina também uma melhoria nos processos de 
produção e faz com que a utilização de papel seja 
desnecessária, demonstrando assim a visão ecológica 
do conceito.
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Sistema Laboratorial Integrado 
(Controlo Peça-a-Peça)
A necessidade de controlo peça-a-peça é essencial para a MAHLE Componentes de Motores 
S.A., pois possuem tolerâncias muito apertadas, mas era necessário otimizar os seus 
processos laboratoriais de controlo de qualidade, pois era tudo registado e inserido em folhas 
de cálculo manualmente. 

A solução implementada pela EGITRON consistiu num sistema laboratorial integrado que 
incluiu a implementação de hardware e software. No Hardware foi realizada a interligação 
física dos vários e distintos equipamentos de controlo e aquisição de valores a um único PC. 
Quanto ao software, foi desenvolvida uma aplicação cliente-servidor específica para o cliente. 

Sistema de Controlo da Qualidade 
(Área de Laminados de Aglomeradas)
Fruto do historial de cooperação existente entre a EGITRON e a AMORIM CORK COMPOSITES, foi 
colocado por esta última o desafio de desenvolver e implementar um sistema abrangente que 
integrasse várias vertentes, para a área de Laminados de Aglomeradas da ACC, composta, no seu 
total por 9 máquinas.

A intervenção da EGITRON ocorreu em todas as áreas que eram requisito do projeto, resultando: na 
substituição de consolas por PCs industriais; na implementação do software EGITRON SPC Pro; na 
instalação de mesas de controlo de espessuras e interfaces de conexão e ainda no desenvolvimento 
de um software à medida, para controlo e supervisão da produção das laminadoras.

Sistema de Controlo para Painéis Fotovoltaicos 
(Microcontrolador)
Uma empresa que opera na área das energias renováveis, pretendia obter um sistema capaz de 
controlar a posição de painéis fotovoltaicos montados em estruturas adequadas, apontando como 
requisitos essenciais a obrigação dos sistemas necessitarem de uma alimentação autónoma, 
capacidade para controlar dois sistemas em paralelo em movimento diário, e ainda de controlar um 
sistema com movimento diário e anual.

Foi assim desenvolvido um sistema embebido baseado em microcontrolador, com lógica de 
funcionamento astronómica, e com um grau elevado de flexibilidade através da configuração inicial 
de parâmetros de funcionamento. Foi igualmente fornecido um Software de interface para PC 
simples, intuitivo e amigável para permitir a sua configuração. 

Sistema para Teste de Resistência à Carga
A EGITRON foi contactada por uma empresa do sector da produção de peças de plástico, que se 
distingue pelas soluções de engenharia na produção de peças de plástico especiais. O desafio proposto 
prendia-se com a necessidade de controlo de um conjunto alargado de características de resistência à 
carga, em dois painéis concebidos para equipar uma linha de produtos para utilização doméstica.

Como solução, a EGITRON implementou um sistema de teste que se baseou numa coluna de ensaio 
de acionamento manual, equipada com dinamómetro digital, com a possibilidade de se interligar com 
um PC para recolha e análise dos valores. Foram também desenvolvidas ferramentas de teste e de 
posicionamento, com o pressuposto de garantirem uma fácil remoção/aplicação por forma a aligeirar o 
tempo de preparação entre cada tipo de teste.

Projetos à medida

Apresente-nos o seu problema. Ficará surpreendido com a nossa resposta. 
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EGITRON SPC Pro
controlo estatístico do 
processo

Software para controlo
laboratorial

Software EGITRON

O EGITRON SPC é uma aplicação informática de controlo estatístico do 

processo, especialmente concebida para ser adaptável a qualquer fábrica 

onde se pretenda implementar uma estratégia de prevenção de não 

conformidades dos produtos produzidos.

Deste modo, a EGITRON disponibiliza uma poderosa e eficaz ferramenta 

para permitir uma melhoria dos processos fabris de uma forma contínua e 

com benefícios óbvios na consistência da qualidade, produtividade, custo 

dos produtos e satisfação dos clientes.

É um software modular, constituído por um módulo principal, Cartas de 

Controlo (com a funcionalidade de Simulação) e por um módulo opcional, 

Histórico.

Software criado para auxiliar na otimização dos processos laboratoriais.

Este software tem como principais objetivos a aquisição automática de 

valores, a elaboração de relatórios de controlo da qualidade e a posterior 

análise de toda a informação. No fundo é a aplicação prática d o conceito 

de Laboratório Digital.

É uma excelente ferramenta de apoio à tomada de decisão com base nas 

conclusões que se podem obter a partir da análise estatística da 

informação.

Veja o vídeo.
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InterLab
O InterLab controla e adquire valores de diversos 

aparelhos de medida, nomeadamente higrómetros Aqua-

Boy, ou aparelhos com saída analógica, paquímetros e 

comparadores digitais Mitutoyo, balanças ou qualquer 

outro aparelho que possua uma porta de comunicação 

RS232.

Concebido para automatizar o processo de elaboração de 

fichas técnicas, boletins, relatórios ou certificados de 

ensaios da qualidade. Pode no entanto, ser utilizado 

noutras aplicações onde é necessária a aquisição 

automática de medidas.

Mit232
O Mit232 é uma interface de comunicação, baseado em 

microcontrolador, entre um computador PC e três 

aparelhos com protocolo Mitutoyo Digimatic (paquímetros 

digitais, comparadores, etc.).

MitCom
O MitCom permite efetuar a interface entre um computador 

e oito (MitCom 8) ou 16 (MitCom 16) aparelhos com 

protocolo Mitutoyo Digimatic (paquímetros digitais, 

comparadores, etc.)

Interfaces de Comunicação
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Minebea Intec
Oferecem um amplo portfolio de produtos necessário ao longo de todo o processo de 

fabricação, desde a entrada do produto até à sua saída. 

Fornecem desde balanças a sistemas de pesagem mais complexos e também equipamento 

de deteção de corpos estranhos (metais, raio-x, etc.). 

Mecmesin
Empresa líder na criação e fabricação de equipamento e soluções para testes de força e 

“torque” para várias indústrias e países.

Fornecem soluções de teste de alta qualidade com preços acessíveis, sem comprometerem o 

nível de qualidade e precisão.

Marcas Representadas
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Kern
Os seus produtos vão desde balanças escolares básicas, passando por balanças médicas e 

balanças industriais, até balanças de alta precisão para laboratórios de elevada exigência.

Fornecem também instrumentos de medição de força, espessura de camada e dureza e 

recentemente começaram a apostar também em instrumentos óticos (microscópios, etc.).

Kroeplin
Empresa dedicada à medição exata em micromecânica.

Tem como atividade fundamental o desenvolvimento e produção de medidores úteis, fiáveis e 

precisos para a medição de comprimentos e espessuras, especialmente para a indústria 

metalúrgica.

Somex
Empresa conhecida pelo desenvolvimento e produção de equipamento para teste de produtos 

e embalagens de alta qualidade para a indústria das bebidas.

Os seus equipamentos asseguram eficiência e repetibilidade em várias preparações e 

operações de manuseamento de amostras.

Macchine Enoagricole Perugini
Fabricante de maquinaria para as indústrias do vinho e do azeite.

Oferecem grande variedade de máquinas automáticas e semiautomáticas das quais focamos 

os equipamentos de arrolhamento.
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A Mecmesin oferece três tipos de máquinas universais de 

ensaio para testes de força, de acordo com as suas 

necessidades e orçamento disponível: 

- MultiTest-i, controlada por computador, oferece um alto 

nível de desempenho nos testes e na análise dos dados;

- MultiTest-xt, controlada por consola, é a solução ideal 

para a realização de testes de rotina rápidos e eficientes na 

área de produção;

- MultiTest-d, motorizada, é a solução mais económica 

para testes de tensão e compressão simples.

Máquinas Universais
de Ensaio

As pegas e os acessórios são componentes integrais dos 

sistemas de teste de força da Mecmesin. Desenvolvidos para 

o teste de materiais tais como: adesivos, compósitos, vidros, 

plásticos, têxteis, teclados, PCBs, molas, etc.

Adaptáveis a qualquer produto e/ou aplicação, incluindo 

coeficiente de atrito, compressão, flexão, rutura e tensão. 

Estão agrupados em três áreas: 

- pegas e acessórios para testes de tensão;

- acessórios para testes de compressão;

- cabos de comunicação.

A Mecmesin também disponibiliza um serviço de 

desenvolvimento à medida das necessidades específicas de 

cada cliente.

 
Pegas e Acessórios

A utilização de software permite uma 

série de opções avançadas relativas à 

medição e análise dos testes.

É fornecido através de duas opções:

Emperor - software programável 

exclusivo para a gama MultiTest-i 

(fornecido de base c/ a máquina)

Emperor Lite - software de aquisição de 

dados compatível com vários produtos 

de teste de força da Mecmesin.

 
Software

Medição de Força
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Medição de Força

Colunas Manuais
As colunas manuais de teste em conjunto com 

os dinamómetros Mecmesin são a solução 

mais acessível no que diz respeito a testes 

simples e rápidos.

Oferecendo uma gama de colunas manuais de 

teste a nível de precisão e economia. 

Precisão: MDD, LCP/S e MWD

Economia: ValuTest-D e ValuTest-L

Dinamómetros
Os dinamómetros digitais da Mecmesin oferecem um maior 

nível de precisão e rigor comparativamente aos analógicos. 

Podem ser utilizados manualmente ou montados em 

colunas de ensaio: 

- Advanced Force Gauge (AFG) para a máxima precisão

- Basic Force Gauge (BFG) para testes de rotina

- Compact Force Gauge (CFG+) indicado para testes simples

A Mecmesin também disponibiliza garrafas dinamométricas 

para linhas de enchimento de garrafas em posição vertical:

- HP 4000 para testar a pressão sobre o topo das garrafas (“top 

load”), verificando o aperto concreto das cápsulas de coroa

- HPD-4000, para medir a força de torque necessária para o 

fecho da cápsula de rosca sobre a garrafa

Loadcells
A gama de células de carga 

(loadcells) Mecmesin contém 

células de várias capacidades para 

serem utilizadas em diversos tipos 

de teste de força, torque ou 

compressão.

Caso as células disponíveis não se 

adaptarem aos seus requisitos, a 

Mecmesin disponibiliza um serviço 

de criação de soluções à medida.

Leitor AFTI
O Advanced Force and Torque Indicator 

(AFTI) é um leitor que trabalha em conjunto 

com os sensores “SMART” da Mecmesin, 

oferecendo grande precisão e flexibilidade 

para testes de força ou torque.

Pode ser manuseado ou utilizado em conjunto 

com um sistema de teste e oferece grande 

flexibilidade devido à possibilidade de troca 

entre sensores e ao reconhecimento 

automático através da ligação “SMART”.
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Medição de Torque

Relativamente a torquímetros manuais, a Mecmesin 

disponibiliza o modelo Tornado, o modelo Orbis e 

um torquímetro estilo garrafa, o HPD 4000 H.

- Tornado: equipamento versátil para medição de 

torques até 10N.m.

- Orbis: destinado a testes básicos de torque até 

6N.m.

- HPD 4000 H: oferece a possibilidade de capturaro 

momento máximo de abertura ou fecho nas 

cápsulas de rosca, sem a necessidade de fixar a 

garrafa a uma base

Torquímetros 
Manuais

A Mecmesin disponibiliza três modelos de sistemas de 

teste de torque, o Vortex-i, Vortex-xt e o Vortex-d. 

- Vortex-i: otimizado para medir o torque estático e torque 

rotativo até 10N.m, é ideal para correr rotinas sofisticadas 

para testes mais exigentes de produtos e materiais;

- Vortex-xt: solução de excelência para medir torque 

no sentido horário e anti-horário em que a gama de 

capacidades vai de 0,3N.m até 10N.m;

- Votex-d: ótima relação preço qualidade para a execução 

de testes simples de torque estático e rotativo até 10N.m.

Sistemas de Teste 
de Torque 
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Os controladores de peso dinâmicos (ou sistemas de 

pesagem em contínuo) da MINEBEA INTEC combinam a 

mais moderna tecnologia de medição, mecânica de 

precisão, electrónica e engenharia mecânica. 

São também um exemplo de alta rentabilidade oferecendo 

600 medições por minuto. 

Esta união entre elevada exactidão e alta rentabilidade 

permitem a selecção, classificação, controle da integridade 

e/ou optimização das quantidades identificadas.

 
Sistemas de Pesagem
em Contínuo

A detecção de corpos estranhos tem como objectivo 

contribuir para a preservação da máquina mas acima de 

tudo protegem os consumidores. 

Os detectores de metais MINEBEA INTEC cumprem com 

os mais altos requisitos de segurança e garantem que os 

produtos fabricados estejam completamente livres de 

contaminação metálica. São capazes de detectar as mais 

pequenas impurezas mesmo em embalagens 

metalizadas.

Os sistemas de inspecção por Raio-X são especialmente 

desenhados para a detecção de contaminantes tais como 

metal, vidro, pedra, ossos e plásticos especiais (PVC) que 

se encontrem em embalagens de vidro, plástico, cartão, 

metal etc.

 
Sistemas de Deteção
de Corpos Estranhos

Pesagem e Deteção 
de Corpos Estranhos



EGITRON - Engenharia e Automação Industrial, Lda. Rua Central da Vergada, 1280 4535-166 MOZELOS VFR - PORTUGAL
Tel.: (+351) 227 471 120 • Fax: (+351) 227 471 129 • www.egitron.pt • info@egitron.pt • N 41° 0'7.81" W 8°32'38.21"

 • • 

12

 
Balanças

Massas Padrão
Outros

Desde balanças básicas para laboratórios escolares até 

balanças industriais de alta precisão para laboratórios de 

elevada exigência, a KERN fabrica todo o tipo de balanças 

para os seus clientes.

- Balanças básicas

- Balanças de laboratório

- Balanças industriais

- Balanças médicas

- Dinamómetros (mecânicos e digitais)

- Bancadas de ensaio manuais

- Bancadas de ensaio motorizadas

- Bancadas de ensaio horizontais e verticais

- Sistemas de teste de molas

A KERN possui também uma gama de equipamentos para a 

medição de força. Estes aparelhos resumem-se a:

Vasta gama de massas padrão com várias 

capacidades e disponíveis de forma 

individual ou em kits apropriados para a 

calibração das mais variadas balanças.

A KERN fornece pesos em todas as 

classes de tolerância OIML de E1 até M3.

Pesagem e 
Medição de Força 

 
Aparelhos de 
Medição de Força

- Microscópios

- Medidores de espessura de camada e de material

- Aparelhos para realizar ensaio de dureza

- Medidores de ruído

- Medidores de luz

. Medidores de temperatura e humidade

- Equipamento para teste de pedras preciosas

- Equipamento para teste de ouro

- Software

A KERN tem também no seu 

catálogo vários outros produtos 

tais como:
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A EGITRON comercializa toda a gama de comparadores de 

interiores e exteriores do fabricante alemão Kroeplin.

Alguns destes medidores são parte integrante de certos 

produtos EGITRON, como por exemplo o ExtraLab Portátil ou 

o PerfiLab Portátil.

Medidores
Medição de Interiores

Medição de
Comprimentos e Espessuras 

Medição de ExterioresComparação de Interiores

Medição de Espessuras 
de Tubos

Medição Interna de Furos 
e Ranhuras

Medição de Esponja 
e Folha

Medição de Interiores
(3 pontos)

Criação à medidaMedidores Especiais

A Kroeplin possui um serviço de criação 

à medida para soluções específicas.

Específicos para a indústria de 

aerossóis e para odontologia.
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A SOMEX possui uma gama de equipamentos para a 

realização de variados testes a garrafas PET, tais como:

- Teste de pressão em garrafas PET

- Simulador de enchimento a altas temperaturas

- Teste de simulação de fendas

- Teste de queda

- Teste de resistência à carga (top-load)

A SOMEX possui também uma gama de equipamentos para a 

realização de testes a garrafas de Vidro, tais como:

- Teste de pressão em garrafas de Vidro

- Teste de resistência à carga vertical

- Teste de resistência a impacto de pêndulo

- Teste de paralelismo ou concentricidade

 
Teste de Garrafas de 
Vidro

Quanto à preparação e teste de amostras, a SOMEX 

possui alguns equipamentos que permitem realizar os 

seguintes teste e ações::

- Desgaseificação de bebidas gaseificadas

- Teste ao CO2 (agitação automatizada da amostra)

- Extração de amostras e uma análise de CO2 eficazes

- Distribuição automática de amostras 

 
Preparação e Teste 
de Amostras

 
Teste de Garrafas PET

Preparação e Teste de
 Amostras: Vidro e PET
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A Macchine Enoagricole Perugini, também conhecida 

apenas por MEP, oferece grande variedade de 

máquinas automáticas e semiautomáticas para a 

industria do vinho e azeite.

As máquinas são projetadas para atender a diferentes 

tipos de requisitos e os seu preços são muito 

competitivos.

Dos vários equipamentos da empresa, focamos as 

rolhadoras.

 
Rolhadoras

Arrolhamento e 
Medição de Pressão e Co2

Equipamentos que permitem a medição ótica (através da 

tecnologia laser) da pressão total, a pressão parcial e a 

quantidade de CO2 dentro de um recipiente fechado e 

parcialmente transparente, independentemente do tipo e 

cor do recipiente, não havendo a necessidade de 

destruição das amostras.

Estes instrumentos de deteção de gás podem ser aplicados 

na indústria farmacêutica, na indústria das bebidas em 

geral (vinho, champanhe, cerveja, refrigerantes, etc.) e na 

indústria de embalagem e vidro.

Estes equipamentos são fornecidos pela empresa 

FTSystem.

 
Medição Ótica de Pressão e 
Concentração de Gás dentro
de Recipientes Fechados
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Outros Equipamentos

 
JAV Vedação
Este aparelho, criação da Metalomecânica JAV, 

destina-se à realização de testes/ ensaios de 

vedação a rolhas de cortiça. 

A partir dos testes realizados por este equipamento, 

é possível avaliar o comportamento da rolha em 

relação à vedação, possibilitando também a análise 

de outros fatores que contribuem para que o conjunto 

rolha/ garrafa possa atingir os objetivos pretendidos.

- Kit de Calibração EGITRON

Os kits podem ser construídos à medida do cliente, podendo incluir os 
mais diversos dispositivos: aferómetros, esquadros para medição de 
nível de enchimento,  saca-rolhas, paquímetro, higrómetro, lupa, etc.

- Higrómetros (KPM - AQUA-BOY e AQUA MEASURE)

Equipamentos e acessórios para a medição da humidade nos mais 
variados materiais.

- Termómetros (TESTO)

Equipamento para medição da temperatura destinado às mais 
variadas aplicações.

- Paquímetros, comparadores, leitores, etc. (MITUTOYO)

Equipamento e acessórios da para medição de interiores, 
exteriores, espessuras etc.

- Equipamento para controlo da qualidade de embalagem (ACRN)

Produtos para realização de testes de vedação a vácuo e 
imersão.

- Instrumentação e equipamento para laboratório. (RAYPA e GFL)

Estufas, autoclaves, banhos termostáticos, etc. Agitadores, 
destiladores de água, etc.

- Instrumentação electroanalítica (HANNA Instruments)

Fotómetros, higrómetros, luxímetros, elétrodos, agitadores, 
termómetros, sondas de temperatura, turbidimetros, etc.

 
Equipamento 

para Laboratório
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Medição Automática de Rolhas
O MedCork e o MedCap são sistemas inteligentes e integrados, totalmente automáticos, para a 

medição do comprimento, do diâmetro, do peso e da humidade de rolhas (e rolhas capsuladas no 

caso do MedCap), cumprindo com técnicas metrológicas rigorosas e com as normas existentes.

Funciona integralmente com os sistemas alimentação de rolhas desenvolvidos pela EGITRON:  

SMA (Sistema Modular de Alimentação), SAR (Sistema de Alimentação por Revólver), SAS 

(Sistema de Alimentação Simples) e também com o Sistema de Separação de Rolhas.

Análise do Comportamento (Rolhas)
O CITcork destina-se ao estudo do comportamento de rolhas em condições reais de 

rolhamento, através de uma análise efetiva do comportamento nas ações de compressão, 

inserção e relaxação. 

Este equipamento realiza testes de: compressão seguida de inserção; compressão seguida 

de relaxação; compressão (para estudo de recuperação) e compressão seguida de expulsão.

Extração de Rolhas
O ExtraLab é um equipamento laboratorial, que permite com grande rigor e facilidade, medir as 

forças de extração de rolhas.

Existe também uma versão portátil e por isso também mais simplificada, apelidada de 

ExtraLab Portátil. É um equipamento de baixo custo e foi desenvolvido para responder às 

necessidades de mobilidade dos comerciais / técnicos das empresas de rolhas e das adegas.

Extração e Torção
O ExtraLab Plus é um inovador equipamento que integra numa só máquina, a capacidade de 

realizar os seguintes testes: descolagem e extração de rolhas de champanhe; descolagem e 

extração de rolhas capsuladas; extração de rolhas de vinho; abertura e fecho de cápsulas de 

rosca e rutura de rolhas capsuladas.

Por sua vez o TorsiLab é um equipamento cuja função é medir a resistência à torção em rolhas 

técnicas aglomeradas ou capsuladas. 

Produtos EGITRON - Sector da 
Cortiça, Bebidas e Vidreiras
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Medição de Bastões

O PerfiLab é um sistema automático para controlo do diâmetro interno dos gargalos de garrafas.

O PerfiLab Portátil, é um equipamento mais simples e económico, existindo em dois modelos: o 

PerfiLab Portátil-i para medição interior e o PerfiLab Portátil-e para medição exterior dos gargalos.

O PerfiLab Plus por sua vez é um equipamento de nova geração para controlo de gargalos de 

garrafas, é mais robusto e com maiores opções e capacidade.

Controlo Dimensional

O BastLab é um equipamento indispensável no controlo do processo fabril de rolhas 

aglomeradas, através da medição do comprimento, diâmetro, humidade e peso de bastões 

provenientes do processo de extrusão.

É um equipamento robusto, de fácil utilização e com saída de dados para um computador, 

possibilitando deste modo a automatização do controlo do processo.

Controlo do Nível de Enchimento

A Mesa Comparadora, constituída por um comparador Mitutoyo e por uma base metálica de 

suporte, é um sistema muito útil para realizar o controlo dimensional dos mais diversos objetos. 

A Mesa de Controlo Dimensional de Planos consiste num dispositivo digital de medição 

concebido para simplificar o controlo de produção de placas.

Quanto à Mesa de Controlo de Espessuras é um equipamento que permite medir a espessura 

de objetos em três pontos em simultâneo.

O SANE tem a capacidade de analisar as garrafas que passam numa linha de enchimento até 

uma cadência máxima de 8000 garrafas/ hora. Para além do acesso ao nível de enchimento 

das garrafas analisadas, é possivel determinar níveis de enchimento para alarmes de 

aceitação e rejeição; identificar e expulsar garrafas sem rolha; medir o headspace, consultar 

informação estatística, configurar o envio de emails automáticos, etc.

Controlo de Gargalos

Produtos EGITRON - Sector da 
Cortiça, Bebidas e Vidreiras

Controlo do Diâmetro de Cápsulas
O Ccap é um sistema de controlo do diâmetro de cápsulas, excecionalmente simples e de fácil 

utilização. Devido às suas dimensões reduzidas, pode ser colocado numa simples bancada de 

um laboratório ou mesmo junto ao processo de fabrico. 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23

