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A EMPRESA

EGITRON
A EGITRON é uma empresa de engenharia e
automação

industrial

desenvolvimento

e

que

se

dedica

comercialização

ao
de

equipamentos e software para o controlo da
qualidade e inspeção.
Dada a sua localização geográﬁca junto dos
principais fabricantes de cortiça, este setor foi o
primeiro a ser trabalhado e, ainda hoje, mantém-se
o maior. Porém, a empresa tem vindo a pôr em
prática a sua estratégia de alargamento a outros
mercados, tendo vindo a aplicar a outros setores
industriais (vidro, plástico, alimentação, bebidas,
etc.), a experiência e conhecimentos adquiridos ao
longo dos anos.
Para além dos seus equipamentos e software, a
EGITRON possui uma vasta lista de produtos
resultante

da

celebração

de

contratos

de

representação e parcerias com várias marcas de
renome na área do controlo de qualidade e
inspeção,

tais como: Mecmesin, Kroeplin,

SOMEX, KERN, Minebea Intec, entre outras.

ALGUNS

CLIENTES

Projetos
Projetos

EGITRON
EGITRON
Os projetos EGITRON são a chave para a defesa e progresso

dos negócios em que a empresa está envolvida. Através da

inovação e aplicação constante de novos conhecimentos,
pretendemos com estes responder às necessidades e
desaﬁos propostos, diariamente, pelos nossos clientes.

PROJETOS EGITRON

Projetos EGITRON
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A EGITRON possui não só um alargado conjunto de competências e conhecimentos
técnicos, como parcerias com as mais diversas empresas, associações e
instituições do sistema cientíﬁco e tecnológico nacional (SCTN), que
complementam as suas capacidades técnicas internas, permitindo uma oferta aos
clientes, de soluções tecnologicamente avançadas e integradas com a exigência da
indústria atual (indústria 4.0, iIoT, 3D, Robots, etc...).

Das competências, podem destacar-se:
•Desenvolvimento de sistemas de visão artiﬁcial 2D e 3D;
•Desenvolvimento de sistemas de automação com integração de vários
subsistemas (PLCs, eixos, robots, motores, servomotores, iIoT, etc…);
•Conhecimento das mais recentes tecnologias de desenho CAD;
•Domínio de protocolos de comunicação para redes com sistemas externos e/ou
interfaces;
•Desenvolvimento de interfaces gráﬁcas de alto nível com sistemas de base de
dados e utilizando as mais recentes ferramentas de programação.

Estas competências permitem elaborar projetos à medida do cliente oferecendo
soluções completas e tecnologicamente avançadas, dando resposta às mais
variadas exigências dos mais diversos mercados.

ALGUNS DOS NOSSOS PROJETOS

Projetos EGITRON
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TACL
O TACL (Triagem de Tubos de Análises Clínicas) ou RDT (Robot de Triagem) é um
equipamento que permite a triagem de tubos de análises clínicas, separando os
tubos consoante as análises a efetuar e a prioridade dessas mesmas análises.

PRECISION CORK
O PRECISIONCork é uma solução autónoma de medida, em linha, de parâmetros
característicos inerentes à produção da rolha de cortiça, tais como, medida de
humidade, densidade, diâmetro, comprimento e tratamento superﬁcial das
rolhas. Para além disso, atua nos equipamentos de produção envolvidos, sendo
possível materializar uma abordagem preventiva e de controlo de processo,
tendo em vista uma maior qualidade do produto ﬁnal.

SIL.ESA
O SIL.ESA (Sistema de Inspeção em Linha para Embalagens de Salada de
Alumínio) é um equipamento baseado em visão artiﬁcial para analisar a selagem
de embalagens de alumínio que passam numa linha de produção.
Tem a capacidade de analisar vários defeitos (desvio, abertura, marca, dobra,
etc...) até uma cadência de 3.600 embalagens/hora.
Este sistema é complementado por uma interface gráﬁca para controlo do
equipamento, visualização do estado da produção, contabilização de defeitos,
gráﬁcos e exportação de relatórios.

Produtos
Projetos

EGITRON
EGITRON
Os produtos EGITRON são o culminar de anos de trabalho.
Aqueles que inicialmente começam como projetos para
responder

às

necessidades

dos

clientes,

são

hoje

equipamentos e software de qualidade e com relevância no
mercado, que continuam a ser melhorados e atualizados.

Produtos EGITRON (Hardware)
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CCAP
O CCAP é um sistema de extrema simplicidade e de fácil
utilização para o controlo do diâmetro de cápsulas.
As suas dimensões reduzidas permitem que este seja utilizado
em laboratório ou junto do processo de fabrico.
O CCAP é operado com um único pedal de acionamento que
adquire o diâmetro da cápsula e o envia para o software de
interface.

ADEGAS
BEBIDAS

SANE
O SANE é um sistema de análise do nível de enchimento com a
capacidade para analisar todas as garrafas de uma linha de
enchimento, até à cadência máxima de 8000 garrafas / hora.
Este equipamento regista o nível de enchimento, comprimento
da volta e headspace de todas as garrafas que passam na linha
de enchimento. Através do software de interface é possível
deﬁnir os níveis de aceitação e rejeição para diferentes
parâmetros, consultar informação estatística, conﬁgurar
e-mails automáticos e conﬁgurar produtos. Este sistema tem a
capacidade de analisar diferentes tonalidades de vidro sem
alteração de hardware e pode ser complementado com
acessórios opcionais: sonda temperatura para vinho, deteção
dourado e deteção de marca.

BEBIDAS

ADEGAS

CITCORK
O CITcork é um equipamento destinado 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 (nos diferentes tipos de rolhas: naturais, aglomeradas e de
champanhe), sendo que possui ainda a opção de rolhamento, um
módulo opcional para a aquisição de massa e módulo de aquisição de
humidade de cada rolha através do AquaBoy.
O equipamento foi pensado para ser de simples operação e adaptável
ao uso em laboratório ou na planta fabril.

ADEGAS
CORTIÇA

Produtos EGITRON (Hardware)
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MEDCORK/MEDCAP
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, cumprindo com técnicas
metrológicas rigorosas e com as normas
existentes.
De entre as várias vantagens destes sistemas é de
destacar a possibilidade de aumentar a autonomia
do equipamento através do funcionamento
integrado com os sistemas de alimentação de
rolhas desenvolvidos pela EGITRON: o SAS, SMA e
SAR.
O MedCork/MedCap inclui ainda um software,
desenvolvido em ambiente Windows, para o
controlo do equipamento e recolha de valores.

CORTIÇA
ADEGAS

SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO

SAR

SMA

SAS

O SAR é um alimentador

O

sistema

O SAS é um sistema de

circular rotativo composto

automático de alimentação

alimentação simples. Pode

por uma série de tubos onde

de rolhas construído por

ser fornecido com Moega

devem ser introduzidas as

duas moegas ou por uma

A24, Moega A23 ou ambas,

rolhas

moega e um orientador

uma vez que são de fácil

(para rolhas de champanhe

substituição.

provenientes

vários lotes.

de

SMA

é

um

ou com chanfre).

Produtos EGITRON (Hardware)
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EXTRALAB

ADEGAS

Disponível em 3 diferentes versões, o Extralab é um
equipamento que permite, com rigor e facilidade, medir as
forças de extração das rolhas.

CORTIÇA

EXTRALAB 2G
• Equipamento laboratorial robusto;
• Fiável e intuitivo;
• Teclado e visor LCD integrados;
• Inserção automática do saca-rolhas;
• Interação com software de interface para
impressão de relatórios.

EXTRALAB PLUS
• Equipamento inovador e modular;
• Capacidade de realização de diferentes
testes numa só máquina como: descolagem
e extração das rolhas de champanhe;
inserção de rolhas capsuladas; extração de
rolhas de vinho; abertura e fecho de cápsulas
de rosca e rutura de rolhas capsuladas;
• Inclui software para controlo do
equipamento, recolha de valores e
impressão de relatórios.

EXTRALAB PORTÁTIL
• Simples e Portátil;
• Responde às necessidades dos comerciais
e técnicos;
• Funciona também como equipamento
laboratorial;
• Rigor e fácil utilização.
• Uma aborgadem mais simples para ensaios
espontâneos.

Produtos EGITRON (Hardware)
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TORSILAB
O Torsilab é um equipamento cuja função é medir a
resistência à torção em rolhas técnicas aglomeradas
ou capsuladas. Regista, de uma forma prática e
precisa, os resultados da aplicação de uma torção
axial na rolha, o que permite analisar a sua
homogeneidade, ﬂexibilidade e resistência. É
fornecido com um software para controlo do
equipamento e recolha de valores.

MESA COMPARADORA

ADEGAS

CORTIÇA

OUTROS

CORTIÇA

A forma mais simples e compacta de realizar
controlo dimensional sem comprometer o rigor e a
precisão. É constituída por um comparador Mitutoyo
e por uma base metálica de suporte.

ADEGAS

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 / mesa
comparadora Mitutoyo, balanças ou qualquer outro
aparelho que possua uma porta de comunicação
RS232.
Foi 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.

OUTROS
ADEGAS
CORTIÇA

Produtos EGITRON (Hardware)
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WAVECORK
O WaveCork é um novo sistema, baseado em
microondas, para a medição da humidade das rolhas
de cortiça. Para além de ser não destrutivo, isto é, de
não daniﬁcar as rolhas que são testadas, este novo
equipamento EGITRON permite a quantiﬁcação total

CORTIÇA
ADEGAS

no interior da rolha. Com capacidade de adaptação à
classe, calibre e tipo de rolhas e de medição em
poucos segundos, o sistema inclui uma interface
incorporada para o controlo do equipamento, dos
parâmetros de ensaio e ainda obtenção de resultados.
O WaveCork propõe-se a eliminar os fatores de
variação na leitura que são característicos do método
de medição de humidade expedito, normalmente
usado

na

indústria

corticeira,

trazendo

mais

ﬁabilidade e robustez aos resultados apresentados. O
equipamento está disponível em formato laboratorial
(com introdução manual da amostra) e de fábrica
(com interação no processo produtivo).

MESA DE CONTROLO
DE PLANOS

MESA DE CONTROLO
DE ESPESSURAS

CORTIÇA
CORTIÇA
OUTROS

A Mesa de Controlo Dimensional de
Planos
(MCDP)
consiste
num
dispositivo digital de medição
concebido para simpliﬁcar o controlo
de produção de placas.

OUTROS

A Mesa de Controlo de Espessuras
(MCE) é um equipamento que
permite medir a espessura de placas
com diferentes espessuras em três
pontos em simultâneo.

Produtos EGITRON (Hardware)

CORTIÇA

ADEGAS

VIDRO
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PERFILAB
Disponível em 3 diferentes versões, o Perﬁlab é um sistema
automático para o controlo dos gargalos de garrafas.

PERFILAB
• Equipamento simples e de grande ﬁabilidade;
• Fácil manutenção;
• Inclusão de até 30 garrafas num só ensaio;
• Inclui software para controlo do equipamento,
gestão de resultados e impressão de relatórios com
opção de gráﬁcos e tabelas para o cliente.

PERFILAB PLUS
• Sistema avançado e inovador;
• Capacidade de medir uma gama alargada de
garrafas;
• Captura do perﬁl total da garrafa em poucos
segundos;
• Utilização da garrafa de vidro antes do processo
de recozimento;
• Inclui interface amigável, intuitiva e de última
geração com ecrã tátil de 12,1’’;
• Inclui software para controlo do equipamento,
gestão de resultados e impressão de relatórios com
opção de gráﬁcos e tabelas para o cliente.

PERFILAB PORTÁTIL
• Disponível em dois modelos: um para medição
interna dos gargalos e outro para medição externa;
• Simples e Portátil;
• Responde às necessidades dos comerciais e
técnicos;
• Funciona também como equipamento laboratorial;
• Inclui comparadores Kroeplin de grande precisão e
com visor digital;
• Uma aborgadem mais simples para ensaios
espontâneos.

Produtos EGITRON (Hardware)
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MTL
A MTL (Mesa de Teste de Lubricidade), é um
equipamento para a medição da lubricidade e
coeﬁciente de fricção estática dos recipientes.
Este foi desenvolvido de forma a, não só permitir
uma medição precisa da lubricidade, como ainda
testar recipientes de pequeno diâmetro. A MTL é de
fácil utilização e tem um design robusto e moderno.

VIDRO

TIG
O TIG (Teste de Impacto em Garrafas) é um
equipamento simples e intuitivo que fornece um
teste consistente e de conﬁança da resistência
dos recipientes ao impacto.
O equipamento é de fácil utilização e permite
monitorizar a resistência durante a produção.
Obedece às normas DIN 51222 e DIN 52295.

VIDRO

PLEX
O PLEX é um
sistema de controlo do perﬁl externo e verticalidade
de garrafas que foi pensado de forma a:
• Garantir o controlo de uma gama alargada de
garrafas;
• Determinar a verticalidade e ovalidade da garrafa;
• Ter uma base rotativa autocentrante;
• Fazer a recolha de valores para Excel;
• Ter um número de leituras do perﬁl conﬁgurável;
• Ter comparadores de fácil e rápida manipulação
para os pontos de controlo.

VIDRO

Produtos EGITRON (Software)
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CORK CONTROL

Garantia de Qualidade do Seu Produto da Cortiça
Construída sobre os novos paradigmas da
programação, o Cork Control vem substituir o antigo
Controlab, dando uma nova e mais eﬁcaz resposta ao
controlo de qualidade, possuindo um conjunto de novas
características altamente inovadoras. Inclui-se a
vertente de Modelos de Controlo que permitem
potencializar o seu produto e otimizar os tempos de
trabalho dos colaboradores.

CORTIÇA

PROCESS CONTROL

Ferramenta Essencial no Controlo Estatístico
de Processo

TODOS

Depois do marco importante que foi o SPC Pro, a
EGITRON aproveitou a sua experiência e conhecimento
para criar o Process Control. Esta é uma ferramenta
fulcral em todos os meandros do Controlo Estatístico
de Processo, no qual cumpre todos os requisitos para a
indústria mais exigente, como ainda uma ferramenta
auxiliar no processo de gestão e decisão, dado o seu
potencial de integração e evolução.

INTEGRADORES

HUB

Industrial Internet of Things - iIoT

O HUB é uma ferramenta virtual de
interconexão com equipamentos que
comunicam em diferentes tipos de
conetores e protocolos (série, paralela,
USB, ﬁcheiro, TCP/IP, etc.), emulando
esses equipamentos num Smart Object de
linguagem única e acessível a todos os
software EGITRON - e aberta a terceiros.

Gallade

Enterprise Service Bus - ESB

O Gallade vem permitir a aglutinação de
vários sofwares num único ponto central
para comunicação com outros software.
Por exemplo, o Gallade permite que um
único ERP comunique com vários
CorkControl ou ProcessControl.

Marcas
Projetos

REPRESENTADAS

EGITRON
Para além dos seus produtos e projetos, a EGITRON é
responsável por representar e comercializar no mercado

produtos de outras marcas e parceiros como MECMESIN,
James Heal, Minibea Intec, KROEPLIN, KERN, SOMEX, entre
outras.

Marcas Representadas
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TODOS

Empresa líder na criação e fabricação de equipamento e soluções para testes de
força de materiais e “torque”. Fornecem soluções de alta qualidade com preços
acessíveis, sem comprometerem o nível de qualidade e precisão.

SISTEMAS DE
TESTE DE FORÇA

INSTRUMENTOS DE
TESTE DE FORÇA

Se procura dados repetíveis e de alta
precisão, os sistemas de força da
Mecmesin são versáteis e podem ser
adaptados às suas necessidades
exclusivas:
• MultiTest-i: Veriﬁcador de força de
coluna dupla ou única, controlado por PC
• MultiTest-xt: Veriﬁcador de força de
coluna dupla ou única, controlado por
consola
• MultiTest-dv: Veriﬁcador de força
motorizado
• FPT-H1: Controlado por PC ou consola,
é
um
veriﬁcador
de
fricção,
descascamento e rasgo automatizado

Se procura uma solução mais
económica e simples para medição
manual, a Mecmesin possui também
uma gama de instrumentos portáteis,
fáceis de usar e de menor custo:
• Manómetros mecânicos
• Suportes de teste manuais
• Medidores de força digitais

MultiTest-xt
(coluna dupla)

MultiTest-i (coluna
única)

AFG

Medidor de força
analógico de baixo
custo

Gram Gauge

Page Pull
Tester

Kit de manuseio
manual do AFG

Volante
ValuTest-D

Marcas Representadas
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TODOS

Empresa líder na criação e fabricação de equipamento e soluções para testes de
força de materiais e “torque”. Fornecem soluções de alta qualidade com preços
acessíveis, sem comprometerem o nível de qualidade e precisão.

SISTEMAS DE
TESTE DE TORQUE

INSTRUMENTOS DE
TESTE DE TORQUE

Se procura dados repetíveis e de alta
precisão, os sistemas de teste de torque
da Mecmesin são versáteis e podem ser
adaptados às suas necessidades
exclusivas:
• Helixa-i e Helixa-xt: Veriﬁcador de
torque automatizado de precisão,
controlado
por
PC
e
consola,
respetivamente
• Vortex-i e Vortex-xt: Veriﬁcador de
torque automatizado, controlado por PC
e consola, respetivamente
• Vortex-dv: Veriﬁcador de torque
motorizado
• ABC-t: Veriﬁcador automático de fecho
de garrafas
• TSCC: Calibrador de veriﬁcação de
chave de fenda de torque

Se procura uma solução mais
económica para medição de torque, a
Mecmesin possui também uma gama de
instrumentos portáteis, fáceis de usar e
de menor custo:
• Orbis,
• Tornado
• Captest

Helixa-i

Vortex-dV

Orbis

LEITOR AFTI
O Advanced Force and
Torque Indicator é um leitor
que trabalha em conjunto
com os sensores “SMART”
da Mecmesin, oferecendo
grande
precisão
e
ﬂexibilidade para testes de
força e torque.

Captest

Marcas Representadas
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TODOS

Empresa líder na criação e fabricação de equipamento e soluções para testes de
força de materiais e “torque”. Fornecem soluções de alta qualidade com preços
acessíveis, sem comprometerem o nível de qualidade e precisão.

SISTEMAS DE
TESTE DE MATERIAIS
Os sistemas de teste de materiais da
Mecmesin executam perfeitamente os
testes de tração e compressão mais
comuns em materiais tão diversos como
borracha, plástico, madeira, metal,
tecido, compósitos e geomateriais:
• OmniTest: Veriﬁcador de materiais de
coluna dupla ou coluna única
• Gama MEC-FD: Veriﬁcador de impacto
de dardo em queda (manual ou
pneumático)

OmniTest (coluna dupla)

PEGAS E
ACESSÓRIOS

CÉLULAS DE
CARGA

As pegas e acessórios são
componentes integrais dos
sistemas de teste de força da
Mecmesin. Adaptáveis a
qualquer produto e/ou aplicação, estão agrupados em
áreas: pegas e acessórios
para testes de tensão,
acessórios para testes de
compressão e cabos de
comunicação.

A gama de células de
carga
da
Mecmesin
contém células de várias
capacidades para serem
utilizadas em diversos
tipos de teste de força,
torque ou compressão.
Para além disso, é
disponibilizado
um
serviço de criação de
soluções à medida.

MEC-FD1 (Manual)

Veja mais sobre a
Mecmesin em:

www.mecmesin.com

Marcas Representadas
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TÊXTIL
TODOS

A James Heal é reconhecida mundialmente pela entrega de soluções premium, de
conﬁança e inovadoras no âmbito do controlo da qualidade de materiais. A sua
principal área de atuação é a têxtil, mas também é reconhecida nas indústrias do
papel, borracha, madeira e plástico.

TESTE DE MATERIAIS
A James Heal detém uma vasta gama de
equipamentos e tipos de teste de materiais,
divididos em várias categorias:
• Abrasão;
• Testes funcionais e de performance;
• Alongamento e recuperação;
• Durabilidade e lavagem;

HydroView
• Resistência e repelência à agua
• Testes funcionais e de performance

• Inﬂamabilidade;
• Máquinas Universais de Ensaios;
• Permeabilidade do ar;
• Pilling & Snagging;
• Rasgamento Elmendorf;
• Resistência ao rebentamento;
• Resistência e repelência à água;
• Solidez e resistência da cor;

Martindale
• Pilling & Snagging

Marcas Representadas
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TÊXTIL
TODOS

A James Heal é reconhecida mundialmente pela entrega de soluções premium, de
conﬁança e inovadoras no âmbito do controlo da qualidade de materiais. A sua
principal área de atuação é a têxtil, mas também é reconhecida nas indústrias do
papel, borracha, madeira e plástico.

SERVIÇO & CALIBRAÇÃO
Os engenheiros da James Heal viajam com
regularidade por todo o mundo, de forma a
proporcionar serviços de calibração, com
emissão de relatórios de calibração disponíveis
em 48 horas. Cada uma destas visitas
proporciona ao cliente 12 meses de suporte
técnico, sem custos adicionais.
Além da calibração, também a correção de falhas,
substituição de peças partidas ou desgastadas e
realização de ajustes podem ser efetuados, de
forma a que o equipamento cumpra sempre os
altos requisitos de performance da James Heal.

TestWise TOUCH Software
Software de interface fácil e intuitivo, adaptado a
cada equipamento.

Marcas Representadas
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TÊXTIL
TODOS

A James Heal é reconhecida mundialmente pela entrega de soluções premium, de
conﬁança e inovadoras no âmbito do controlo da qualidade de materiais. A sua
principal área de atuação é a têxtil, mas também é reconhecida nas indústrias do
papel, borracha, madeira e plástico.

CONSUMÍVEIS E MATERIAIS DE TESTE
Uma vasta gama de consumíveis e materiais de teste:
• Materiais de teste AATCC;
• Padrões Blue Wool;
• Materiais de teste resistência ao rebentamento;
• Panos e tecidos de teste;
• Detergentes;
• Escala de cinzas;
• Tecidos lastro;
• Materiais de teste Martindale;
• Multiﬁbras DW;
• Multiﬁbras LW;
• Amarelecimento fenólico;
• Padrões fotográﬁcos;

Veja mais sobre a
James Heal em:

• Materiais formação de borboto.

www.jamesheal.com
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ALIMENTAÇÃO
TODOS

A Minibea Intec fornece produtos, soluções e serviços para a indústria alimentícia,
de forma a aumentar a conﬁabilidade, segurança e eﬁciência das linhas de
produção e embalagem.

DETEÇÃO DE
CORPOS ESTRANHOS

CONTROLADORES
DE PESO

Os detetores de metais e os sistemas de
inspeção e raio-X da Minibea Intec são
usados nas linhas de produção de
embalagem para detetar produtos que
contêm metal ou outros corpos
estranhos, sendo que os removem de
forma conﬁável da linha. Dentro da
categoria distinguem-se:
• Detetores de metais industriais;
• Detetores de metais em queda-livre;
• Detetores de metais de tapete;
• Inspetores raio-X para comida
embalada;
• Inspetores raio-X para garrafas,
frascos e latas;
• Inspetores Raio-X para produtos a
granel.

Os controladores de peso são usados
numa grande variadade de aplicações
para veriﬁcar o peso ou a integridade
dos produto. Estes controladores podem
ser divididos em duas grandes
categorias:
• Controladores de peso em ﬁm de
linha;
• Controladores de peso em linha.

Checkweighter WK+

Checkweighter Synus

SISTEMAS
COMBINADOS

Dylight

Metal Detector Vistus

Os sistemas combinados, como Flexus
Combi e Cosynus, unem num só
equipamento
deteção de corpos
estranhos e o controlo de peso.
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A Minibea Intec fornece produtos, soluções e serviços para a indústria alimentícia,
de forma a aumentar a conﬁabilidade, segurança e eﬁciência das linhas de
produção e embalagem.

BALANÇAS INDUSTRIAIS
DE BANCADA E CHÃO

BALANÇAS INDUSTRIAIS
PURO

A Minebea Intec possui um vasto catálogo de balanças, tanto para operações
simples de pesagem como para várias
aplicações desde pesagem de veriﬁcação, contagem de peças, ou preenchimento. As balanças existentes podem
dividir-se entre:
• Balanças completas;
• Plataformas de pesagem e balanças
de chão;
• Balanças de paletes;
• Balanças de alta precisão.

A gama de balanças Puro foi desenvolvida para diferentes necessidades de
pesagem e um desempenho rápido e
preciso. Para além dos preços
acessíveis, os produtos desta gama
incluem uma bateria recarregável USB-C
com um longo tempo de operação e
ainda opções de conetividade inteligentes e pacotes de aplicativos. A gama
Puro inclui:
• Balanças compactas;
• Balanças de bancada e chão;
• Indicadores de peso;
• Plataformas de chão e bancada.

Miras Plataform Scales

Industrial Scales Midrics

Industrial Scales Combics

Pallet Scales UI

Balança compacta Puro

Indicador de Peso
Puro

Balança de bancada
e chão Puro
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A Minibea Intec fornece produtos, soluções e serviços para a indústria alimentícia,
de forma a aumentar a conﬁabilidade, segurança e eﬁciência das linhas de
produção e embalagem.

ELETRÓNICA DE
PESAGEM
A Minebea Intec oferece uma gama
completa de eletrónica de pesagem,
cada uma desenvolvida junto do usuário
e adaptada à aplicação em mente.
Destacam-se:
• Terminais de pesagem para balancas
de navios e silos;
• Terminais de pesagem programáveis;
• Indicadores de peso para balanças de
chão e bancada;
• Balanças de camião.

Weight Controller
Maxxis 5

Weight Indicator X3

Weight Indicators
Combics

Weight Transmitter
PR 5220

CÉLULAS DE
CARGA

EX
SOLUTIONS

A Minebea Intec é fornecedora líder de células de carga e
tecnologia de inspeção.
Existem muitos tipos diferentes de células de carga,
dependendo do aplicativo
para o qual foram projetadas.
Estas são o componente
mais importante de uma
balança, independentemente
de ser de mesa, chão ou
plataforma.

A Minebea Intec pode, não
só fornecer produtos e
componentes que oferecem as certiﬁcações Ex
necessárias,
como
também fornecer suporte
de engenharia para garantir que a sua balança
ofereça o desempenho
esperado de pesagem.

Veja mais sobre a
Minebea Intec em:

www.minebea-intec.com
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Com mais de 175 anos de experiência, a marca KERN é sinónimo de precisão e
ﬁabilidade. Esta, com sede no sul da Alemanha, que baseia o seu sucesso em
quatro simples princípios: rapidez, competência, ﬁabilidade e diversidade!

BALANÇAS

OUTROS

A KERN fabrica todo o tipo de balanças
desde balanças básicas escolares, a
balanças industriais de alta precisão,
passando pelas balanças industriais e
médicas.

MASSAS
PADRÃO
A KERN oferece uma
vasta gama de massas
padrão
com
várias
capacidades disponíveis
de forma individual ou em
kits apropriados para a
calibração das mais
variadas balanças.

Por ﬁm, a marca tem no seu catálogo
vários
outros
produtos
como:
microscópios, medidores de espessura
de camada e de material, aparelhos para
realizartestes de dureza, medidores de
ruído, luz, temperatura e humidade,
equipamento para teste de pedras
precisosas e equipamento para teste de
ouro.

APARELHOS
DE MEDIÇÃO DE
FORÇA
A KERN possui também uma
gama de equipamentos para
medição de força que
resumem-se a: dinamómetros
(mecânicos
e
digitais),
bancadas de ensaio e
sistemas de teste de molas.

Veja mais sobre a
Kern em:

www.kern-sohn.com
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Empresa dedicada à medição exata em micromecânica. Tem como atividade
fundamental o desenvolvimento e produção de medidores úteis, ﬁáveis e precisos,
especialmente para a indústria metalúrgica.

CONTROLO DIMENCIONAL
A EGITRON comercializa toda a gama de
comparadores do fabricante alemão Kroeplin:
• COMPARAÇÃO DE INTERIORES;
• MEDIÇÃO INTERNA DE FUROS E RANHURAS;
• MEDIÇÃO DE INTERIORES (3 PONTOS);
• MEDIÇÃO DE INTERIORES;
• MEDIÇÃO DE EXTERIORES;
• MEDIÇÃO DE ESPESSURAS E DE TUBOS;
• MEDIÇÃO DE ESPONJA E FOLHA;
E ainda:

Veja mais sobre a
Kroeplin em:

• MEDIDORES ESPECIAIS
Especíﬁcos para a indústria de aerossóis e para
odontologia;
• CRIAÇÃO À MEDIDA
Serviço de criação à medida para soluções
especíﬁcas.

www.kroeplin.com
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OUTRAS MARCAS...
ROLHADORAS
A Macchine Enoagricole Perugini, também conhecida apenas por MEP, oferece grande variedade de
máquinas automáticas e semiautomáticas para a
indústria do vinho e azeite. As máquinas, como as
rolhadoras, são projetadas para atender a diferentes tipos de requisitos.

MEDIÇÃO ÓTICA DE PRESSÃO E
CONCENTRAÇÃO DE GÁS
A empresa FTSystem fornece 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 da cor, não sendo necessário destruir amostras.

JAV VEDAÇÃO
O JAV Vedação, 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.
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OUTRAS MARCAS...
MEDIDOR DE ESPESSURA
DE ALTA PRECISÃO
A Elektrophysics fornece um dispositivo proﬁssional (MiniTest 7400FH - 7200 FH) que permite
medir confortavelmente a espessura de materiais
não magnéticos como vidro, material sintético, aço
inoxidável e compósitos, independentemente da
sua gerometria.

OUTROS EQUIPAMENTOS PARA
LABORATÓRIO
• Higrómetros (KPM): Equipamentos e acessórios para a
medição da humidade nos mais variados materiais.
• Termómetros (TESTO): Equipamento para medição da
temperatura destinado às mais variadas aplicações.
• Parquímetros, comparadores, leitores, etc. (MITUTOYO):
Equipamento e acessórios para medição de interiores,
exteriores, espessuras, etc.
• Equipamento para controlo 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, agitadores,
destiladores de água, etc.
• Instrumentação eletroanalítica (HANNA Instruments):
Fotómetros, higrómetros, luxímetros, elétrodos, termómetros,
etc.

Morada: Rua Central da Vergada, 1280
4535 - 166 Mozelos VFR, Portugal

Telefone: (+351) 227 471 120
(+351) 932 558 087
(+351) 932 558 086

E-mail: info@egitron.pt

Website: www.egitron.pt

