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OUTSOURCING

OUTSOURCING

Os nossos 25 anos de experiência no mercado permitem-nos ter ao dispor dos nossos clientes uma equipa de
Técnicos de Engenharia e I&D capazes do estudo e desenvolvimento de diversos tipos de equipamentos e soluções
industriais. Aliamos o vasto conhecimento e sentido de excelência a um parque de máquinas de alto rendimento,
precisão e qualidade, tendo assim ao dispor dos nossos clientes um diverso conjunto de processos.

Soluções Personalizadas
Desenvolvemos projetos standard ou sistemas “off-the-shelf” baseados na vasta experiência adquirida em diferentes
áreas de atuação ao longo dos anos. Dispomos ainda de um conjunto de serviços internos e externos altamente
qualificados, o que nos permite apresentar um conjunto de processos diferenciados e com capacidade para garantir
a satisfação dos nossos clientes.

As Nossas Operações
Providenciamos diretamente serviços aos nossos clientes e colaboramos na melhoria e desenvolvimento das estruturas
existentes.

SOLUÇÕES À SUA MEDIDA.
REDUÇÃO DE CUSTOS.

Passo a passo
Exemplos de processos
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Design e Desenvolvimento

O design e a conceção
padrões de engenharia,
os requisitos específicos
incluindo a validação
prototipagem do produto.
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seguem os
garantindo
do cliente,
prévia da
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Laser

Com a mais avançada tecnologia
garantimos níveis de eficiência e
precisão e asseguramos ainda o corte
de tubo anelado através do sistema de
“Rotolas”.
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Quinagem

O nosso mais recente equipamento de
quinagem combina alta capacidade,
flexibilidade, versatibilidade e elevada
precisão.
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Maquinação
4 CNC

Providenciamos uma vasta gama das
melhores tecnologias disponíveis,
de maneira a produzir peças que
requerem uma precisão e qualidade
extremas, com as soluções mais
eficientes e eficazes.
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Soldadura Robótica

Porque as nossas montagens têm
um design modular, o nosso novo
robot industrial de 6 eixos pode ser
ajustado de modo flexível de acordo
com as suas necessidades.
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Pinturas Protetoras

O nosso processo de lacagem garante
um serviço de qualidade e rigor,
sempre adaptados a cada cliente
e a cada produto. Num mercado
sempre exigente, asseguramos um
trabalho com acabamentos cuidados
e precisos, garantidos pelo controlo
final de qualidade.
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Seviços de Metrologia

Temos à disposição dos nossos
clientes equipamentos de medição,
verificação e relatórios dimensionais.
A nossa digitalização de peças a laser
pode ser utilizada para desenhos 3D,
permitindo uma maior flexibilidade e
rápida capacidade de resposta.
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Metrologia 3D

Metrologia 3D permite um controlo
dimensional com grande precisão,
podendo ser efetuados relatórios
automáticos.
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SPECIAL TOOLS AND MACHINES

SPECIAL TOOLS AND MACHINES

A Pinto Brasil dispõe de uma equipa de Técnicos de Engenharia e I&D capazes do estudo e desenvolvimento de diversos
tipos de equipamentos e soluções industriais. Desenvolvemos produtos customizados em estreita parceria com os nossos
clientes, respeitando o seu caderno de encargos, bem como todas as suas especificidades e necessidades.
Aliamos tecnologias de projeto modernas a uma equipa motivada e especializada, o que nos permite oferecer soluções
eficientes, eficazes e de qualidade, contribuindo assim para a satisfação global dos nossos clientes.

Exemplos:
EXPANSOR PNEUMÁTICO
O expansor pneumático é um dispositivo auxiliar ao sistema produtivo, cuja função é expandir os componentes de
borracha para a execução operacional no interior. Temos a capacidade de projetar o equipamento sob os requisitos
e necessidades dos clientes.

FERRAMENTA DE SOLDADURA ROBOT

CALIBRE DE CONTROLO DIMENSIONAL

A ferramenta de soldadura robot é uma máquina de precisão para posicionamento e fixação de componentes para

Calibre mecânico para controlo dimensional de diversos pontos (cotas) sobre 3 eixos em carros para transporte

soldadura robotizada. Para além de ser adaptável a diversas referências por meio de setup rápido, assegurando a

de chassi. A máquina executa a verificação através do movimento vertical em oposição do carro a controlar e do

filosofia SMED, esta máquina possui uma manivela para efetuar a rotação do equipamento e garantir, assim, o seu

suporte dos calibres. O controlo é executado segundo a filosofia “passa/não passa” com uma precisão de 0.5mm.

correto ajuste e posicionamento.

O posicionamento do carro é executado por meio de alavancas com acionamento manual, sendo o suporte dos
calibres movimentado através de diferencial elétrico.
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SPECIAL TOOLS AND MACHINES

SUPORTES PARA PINTURA
JIGS
Desenvolvemos os mais diversos suportes para pintura, com aplicação em linhas robóticas, manuais ou em cabines
para peças individuais. Executamos os meios por projeto ou através das peças fornecidas, garantindo a sua fixação
e posicionamento ao longo de todo o processo de pintura. Fazemos a manutenção dos equipamentos existentes
e execução de novos. Garantimos a excelência dos nossos serviços de prototipagem e da equipa especializada de
engenharia.
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WE MAKE
IT HAPPEN!

PINTO BRASIL - FÁBRICA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS
Rua de Pardelhas, nº 87, 4765-420 - Guardizela, Portugal
Tlf: +351 253 479 240 | Fax: +351 253 479 249
info@pintobrasil.pt | www.pintobrasil.pt

A PINTO BRASIL GROUP COMPANY

