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No que se refere a instrumentos de me-
trologia, a EUROTECNOLOGIA é distribuidora 
para Portugal das marcas SYLVAC, TRIMOS, 
WYLER, AZUREA, MÖLLER-WEDEL OPTI-
CAL, MARCEL AUBERT, DR. SCHNEIDER, 
KOBA entre outras marcas de conceituados 
fabricantes. Quanto às ferramentas para a 
manutenção industrial, são distribuidores da 
FIXTURLASER, BEGA Special Tools, FMS For-
ce Measuring Systems, HEBERLEIN, TEMCO-
-SAURER e outras marcas para casos muito 
específicos. Na área da LEAN Enterprise dis-
tribuem a marca SESA-SYSTEMS.

Crescimento em 2018 
na Endress+Hauser
Endress+Hauser	Portugal,	S.A.

Tel.: +351 214 253 070 · Fax: +351 214 253 079

info@pt.endress.com · www.endress.com

Os negócios da Endress+Hauser desen-
volveram-se de uma forma muito positiva 
em todas as regiões e em todos os setores 
no ano de 2018. O Grupo, um dos principais 
fornecedores mundiais de soluções de ins-
trumentação de processos e de laboratório, 
soluções e serviços de automação, registou 
um crescimento nas vendas líquidas, receitas 
e empregabilidade.

Segundo os dados preliminares, a 
Endress+Hauser aumentou as vendas líquidas 
em mais de 9% para mais de 24 biliões de eu-
ros em 2018. Os efeitos cambiais impediram 
resultados ainda maiores. “Em moedas locais 
crescemos quase 13%”, explicou Luc Schul-
theiss, Diretor Financeiro. A empresa familiar 
criou novos empregos sobretudo na parte 
da produção, pesquisa e desenvolvimento e 
serviços. No final de 2018, a Endress+Hauser 
tinha 13 928 funcionários em todo o mundo, 
mais 629 no ano anterior. “O sólido desenvol
vimento nas vendas mostra que mantivemos 
a nossa presença muito positiva no mercado”, 
explicou o CEO, Matthias Altendorf. O cres-
cimento foi estimulado pelas inovações que 
surgiram em todos os campos de atividade. 
“Apoiamos os nossos clientes com mais de 50 
novos produtos, soluções e serviços. Fomos 
capazes de abrir novos caminhos através da 
nossa estratégia de digitalização, bem como 
na medição e análise de parâmetros relevantes 
para a qualidade”, explicou o CEO do Grupo. 

A Endress+Hauser espera uma dinâmica 
de mercado um pouco mais fraca para o ano 

de 2019. O Grupo está a antecipar um cresci-
mento de apenas um dígito, com ganhos per-
manentes e num nível saudável. “O ano come
çou bem até agora”, relatou Luc Schultheiss. 
Assumindo que os negócios permanecem 
bem encaminhados, o Grupo espera criar cen-
tenas de novos empregos em todo o mundo.

DENSO Robotics – a nova marca 
da Bresimar Automação para robots 
industriais
Bresimar	Automação,	S.A.	

Tel.: +351 234 303 320 · Tlm.: +351 939 992 222 

bresimar@bresimar.pt · www.bresimar.com

A Bresimar Automação e a DENSO Robotics, 
fabricante japonês de robots industriais, assi-
naram recentemente um acordo de colabo-
ração ficando a Bresimar Automação repre-
sentante nacional da marca. Com mais de 100 
000 robots instalados em todo o mundo, a 
DENSO Robotics apresenta uma vasta gama 
de robots para diferentes aplicações (SCA-
RA, de 4,5 e 6 eixos e robots colaborativos) 
que podem suportar cargas até 20 kg com 
um alcance máximo do braço até 1298 mm 
e velocidades até 11.500 mm/s. Pode conhe-
cer toda a gama em www.bresimar.pt/pt/
marcas/denso-robotics/.

ABB Ability™ Smart Sensor verifica 
o estado dos rolamentos
ABB,	S.A.

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

comunicacao-corporativa@pt.abb.com · www.abb.pt

A ABB lançou o ABB Ability™ Smart Sensor 
para chumaceiras da Dodge, parte do porte-
fólio da ABB Ability™ Digital Powertrain, que 
permite “verificações do estado” das mesmas. 
A tecnologia de sensor inteligente constitui 
um indicador antecipado de qualquer poten-
cial problema, avaliando o estado dos rola-
mentos a partir da vibração e da temperatura, 

ajudando assim a evitar os tempos de pa-
ragem em aplicações como tapetes trans-
portadores de material a granel geralmente 
utilizado nas indústrias mineiras, cimentos, 
bem como em aplicações no setor alimentar, 
bebidas e movimentação de ar.

O ABB Ability™ Smart Sensor para chu-
maceiras utiliza os mais recentes algoritmos 
para avaliar, gerir e garantir o desempenho 
dos componentes. 80% das falhas estão re-
lacionadas com a lubrificação e quando uma 
chumaceira funciona a temperaturas eleva-
das isso pode significar uma falha nos pro-
cedimentos adequados de lubrificação, mas 
a deteção de vibração num rolamento pode 
significar potenciais problemas no sistema.

O sensor inteligente instala-se facilmente 
no rolamento e comunica sem fios com um 
smartphone ou outro dispositivo. Esta capa-
cidade mantém os funcionários em seguran-
ça, permitindo o acesso fácil aos dados dos 
rolamentos em locais de acesso difícil ou 
perigoso. O ABB Ability™ Smart Sensor para 
chumaceiras faz parte da ABB Ability™ que 
junta todos os serviços e soluções digitais 
da ABB, criados a partir de uma combinação 
de conhecimentos, liderança tecnológica e 
experiência digital do setor. Como parte da 
ABB Ability™, os clientes podem comparar fa-
cilmente os dados de desempenho dos rola-
mentos entre sistemas ou fábricas.

Invólucros industriais
ALPHA	ENGENHARIA	–	Equipamentos	e	Soluções	

Industriais

Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal

Os invólucros industriais do fabricante Berns-
tein são adequados para encapsular compo-
nentes elétricos, eletrónicos, pneumáticos ou 
pequenas unidades de controlo. Oferecendo 
uma elevada resistência ao impacto e uma 
classe de proteção IP66, IP68 ou IP69k. Os 
invólucros industriais da Bernstein podem ser 
em alumínio, poliéster reforçado com fibra de 
vidro, ABS ou policarbonato.

Todos os invólucros industriais estão dis-
poníveis com diferentes tipos de vedações e 
soluções de abertura e montagem ajustadas 
às suas especificações. Para além disso, com 
o serviço de customização da Bernstein, todos 
os invólucros industriais podem ser perso-
nalizados na maquinagem, na serigrafia e na 
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pintura, para responder às necessidades da 
sua aplicação e design. Para mais informações 
visite o website em https://goo.gl/AxvpCB.

Entrega Lexus Hybrid CT200h 
pela Lubrigrupo
Lubrigrupo

Tel.: +351 253 195 187 · Tlm.: +351 932 255 111

www.lubrigrupo.pt

No âmbito de uma campanha desenvolvida 
em parceria com a ExxonMobil designada 
“Ganhe um Lexus Hybrid CT200h com o óleo de 
motor Mobil 1™”, que decorreu entre os meses 
de setembro e outubro de 2018, foi com enor-
me satisfação que a Lubrigrupo entregou o 
automóvel no passado dia 22 de fevereiro em 
Braga, terra natal da vencedora. 

O evento contou ainda com a participa-
ção de um representante da ExxonMobil, o 
que demonstrou ainda mais a importância e o 
significado deste acontecimento. Com o Mo-
bil 1, uma referência mundial no mercado de 
lubrificantes sintéticos, os ganhos e os pré-
mios são garantidos.

Bresimar Automação já tem 
disponível o novo Plano de Formação 
para 2019
Bresimar	Automação,	S.A.	

Tel.: +351 234 303 320 · Tlm.: +351 939 992 222 

bresimar@bresimar.pt · www.bresimar.com

A Bresimar Automação já tem disponível o 
novo Plano de Formação para 2019. Trata-
-se de um plano completo na área da auto-
mação, para o desenvolvimento do conheci-
mento, quer para produtos quer na aplicação 
de sistemas.

As formações são ministradas por profis-
sionais da área, com um limitado número de 
participantes para garantir o melhor acompa-
nhamento durante a formação e assim obter 
os melhores resultados. Além dos conteúdos 

didáticos incluídos no Plano, a Bresimar Au-
tomação disponibiliza formações à medida 
das necessidades dos seus clientes. Já é pos-
sível consultar o Plano de Formação 2019 e 
preencher o formulário de inscrição online em 
www.bresimar.pt/pt/servicos/formacao/.

EPLAN Data Portal encerra 
1.º trimestre de 2019 com mais 
de 871 mil conjuntos de dados
M&M	Engenharia	Industrial,	Lda.

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

info@mm-engenharia.pt · info@eplan.pt

www.mm-engenharia.pt · www.eplan.pt

O EPLAN Data Portal, o serviço web, construí-
do na Plataforma EPLAN para oferecer um 
acesso online a dados de dispositivos de vá-
rios fabricantes de componentes, não pára de 
crescer. Em março de 2019 recebeu 4 novos 
fabricantes: Henan Compere Smart, KANEKO 
CORD Co., Ltd., MISUMI Corporation VONA, 
Wagner Magnete GmbH & Co. KG.

Estes fabricantes de componentes estão 
mais perto dos clientes quando disponibi-
lizam os dados de dispositivos em formato 
EPLAN. No EPLAN Data Portal é possível 
encontrar, de forma rápida e fácil, os dados 
de dispositivos padronizados e internacio-
nalmente válidos. O sistema encerrou o 1.º 
trimestre do ano com 871 680 conjuntos de 
dados e 269 fabricantes. 

CEPSA e Cosmo Energy Group 
procuram novas oportunidades 
nos lubrificantes
CEPSA	Portuguesa	Petróleos,	S.A.	

Tel.: +351 217 217 600 · Fax: +351 217 230 801

www.cepsa.pt

A CEPSA e a Cosmo assinaram um memo-
rando de entendimento para estudar novas 
oportunidades de negócio no mercado de 

lubrificantes a nível internacional, tanto em 
Espanha como no Japão. O acordo celebrado 
abrange o estudo de potenciais sinergias na 
produção de lubrificantes e refrigerantes, a 
troca de tecnologia e formulações e a procu-
ra de possíveis parcerias na comercialização 
destes produtos, que lhes permitam ser mais 
eficientes. A parceria reflete também o inte-
resse de ambas as empresas em alcançar um 
acordo para fabricar e fornecer lubrificantes 
e refrigerantes em nome da outra empresa, 
sob a marca CEPSA ou Cosmo. 

As duas empresas que integram o porte-
fólio da Mubadala (a CEPSA a 100% e a Cos-
mo Energy Holdings em 20,8%) começaram a 
analisar oportunidades de negócios em 2014, 
quando assinaram um acordo inicial centra-
do no estudo de possibilidades de parcerias 
relativamente ao negócio de Exploração e 
Produção. Esta aliança estabeleceu as bases 
para criar a subsidiária Cosmo Abu Dhabi Oil 
Exploration & Production Co. Ltd, a operar em 
conjunto nos Emirados Árabes Unidos. Atra-
vés desta parceria (80% da Cosmo Energy Ex-
ploration, 20% da CEPSA), ambas as empre-
sas operam 4 campos de petróleo em Abu 
Dhabi: Hail, Mubarraz, Umm Al-Anbar e Nee-
wat Al-Ghalan, localizadas em águas pouco 
profundas a oeste do Emirado. 

APMI: Curso “Avaliação 
económica de projetos de melhoria 
da produtividade”
APMI	–	Associação	Portuguesa	de	Manutenção	Industrial

Tel.: +351 217 163 881 · Fax: + 351 217 162 259

apmigeral@mail.telepac.pt · www.apmi.pt

Entre os dias 8 e 10 de maio de 2019 a 
APMI promove o curso de 20 horas “Avalia
ção económica de projetos de melhoria da 
produtividade”.

O objetivo é divulgar as técnicas mais co-
muns usadas na análise económica e finan-
ceira de projetos de investimento técnico e 
viabilizar a elaboração de estudos e propos-
tas de investimento fundamentados com a 
“linguagem” da gestão. Este curso pretende 
capacitar os participantes, sem formação na 
área financeira, na elaboração de estudos de 
investimento técnico em melhorias de pro-
dutividade e de alternativas de decisão na 
perspetiva económica; ensinar terminologia e 
conceitos das áreas financeiras, facilitando a 
comunicação e o diálogo interdepartamental.

É destinado a Quadros Técnicos e Enge-
nheiros responsáveis pela manutenção de 
instalações e de equipamentos de produção 
em empresas industriais e grandes edifícios 
(hotéis, hospitais, centros comerciais, bancos, 
entre outros); Quadros e Gestores operacio-
nais que ambicionem exercer a função de 
Gestores de Ativos Físicos. M
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A solução ABB T-MAC Plus, desenvol-
vida como resultado de mais de 20 anos de 
experiência na área e no conhecimento em 
sistemas de automação para a indústria de 
petróleo, gás e química, fornece sistemas 
integrados ou independentes de contro-
lo de distribuição de sistemas de controlo e 
segurança, paragem de emergência e fogo 
& gás. A ABB executa globalmente grandes 
projetos integrais para sistemas de gestão de 
terminais. O T-MAC Plus fornece um conjunto 
de hardware e software para resolver todos 
os requisitos de automação, desde o controlo 
de acessos, carregamento, impressão, movi-
mentação do produto, inventários, interface 
ERP, saída das instalações e muito mais, que 
irão ser usadas no Terminal de Combustíveis 
da CLC onde a gestão e operação em segu-
rança, a satisfação dos clientes e a melhoria 
contínua são valores para atingir a excelên-
cia. Com base na tecnologia Windows e to-
talmente integrada na plataforma do sistema 
800xA da ABB, a solução é escalonável, par-
tindo de uma planta simples com controlo de 
acesso e de carga para gerir um conjunto de 
áreas complexas com uma central de distri-
buição. No âmbito desta encomenda foi tam-
bém estabelecido um contrato de manuten-
ção com serviços de acesso remoto e apoio 
oncall (através do Collaborative Opperations 
Center), assistência onsite, visitas e manuten-
ções preventivas planeadas e planos de me-
lhoria contínua.

Melhorias do sistema modular 
para motores IE3
SEW-EURODRIVE	Portugal

Tel.: +351 231 209 670 

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

A SEW-EURODRIVE ampliou a gama do sis-
tema modular de motor DR.. com novos mo-
tores assíncronos de baixo consumo de ener-
gia, no limite inferior da faixa de potência. Os 
novos motores DRN.. IE3 oferecem faixas de 
potência de 0,09 a 0,55 kW, uma maior sele-
ção de acessórios e a possibilidade de com-
binação de opcionais.

Estão atualmente em definição novos 
regulamentos de economia de energia e 
eficiência energética que também afetarão 
os motores assíncronos com uma potên-
cia abaixo de 0,75 kW. A SEW-EURODRIVE 
já está a disponibilizar aos seus clientes os 
motores com classe de eficiência energética 

IE3 na gama de potências de 0,09 a 0,55 kW, 
para garantir que as máquinas e os sistemas 
possam ser produzidos a pensar no futuro e 
com uma garantia de investimento seguro. 
Naturalmente, os novos motores DRN.. fazem 
parte integrante do sistema modular de mo-
tores da SEW. Uma nova interface mecânica 
com os redutores aumenta a flexibilidade e 
as combinações deste sistema. Além disso, 
estes motores disponibilizam a opção de um 
freio BE03 isento de manutenção, com segu-
rança funcional, e um novo encoder integra-
do EI7C para o tamanho 63. A instalação do 
encoder não altera o comprimento. Os novos 
motores IE3 estão disponíveis com um índice 
de proteção IP54 e, como opção, de IP55 a 
IP66. O foco é, por exemplo, aplicações em 
bombas, transportadores de rolos, juntamen-
te com linhas de transportadores na indústria 
alimentar e bebidas.

Os novos motores IE3 obedecem rigoro-
samente a todas as principais especificações 
e padrões globais de projeto, como IEC 60034, 
NEMA MG1, UL 1004- 1, CSA C22.2-100, ABNT 
17094-1 e GB 12350 (CCC). Estes já conside-
ram os próximos regulamentos de economia 
de energia e eficiência energética, sejam 
eles para Europa, Índia, Brasil, EUA, Canadá, 
China ou outros países. A SEW-EURODRIVE 
é, portanto, o principal fabricante de motor-
redutores de classe de eficiência energética 
IE3 com uma gama de potência de 90 W a 
200 kW que, juntamente com um abrangente 
pacote de serviços e uma elevada qualidade, 
os torna tão populares entre os clientes.

Contadores do tipo Woltmann, 
para água fria e água quente
ALPHA	ENGENHARIA	-	Equipamentos	e	Soluções	

Industriais

Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486

info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

O contador de água do tipo Woltmann da 
BMETERS é reconhecido no mercado pela 
sua qualidade incomparável e desempenho 
insuperável. É utilizado principalmente no 
campo industrial ou em sistemas de distribui-
ção de água em edifícios. A gama da BME-
TERS inclui medidores de água Woltmann 
para água fria até 30°C e para água quente até 
90°C.

Estes contadores de água possuem ca-
raterísticas que facilitam a sua instalação, lei-
tura e manutenção: a disponibilidade de dife-
rentes conexões flangeadas de 2”a 8” (50 mm 
– 200 mm) e a possibilidade, em pedidos 

especiais, de fabricar tamanhos DN maio-
res; a possibilidade da unidade de medição 
ser rapidamente substituída, para reparação, 
sem necessidade de remover do sistema de 
tubagem o corpo do contador de agua; o me-
canismo de leitura ser montado no interior de 
uma cápsula hermeticamente selada com 
transmissão magnética e uma leitura direta 
em 6 rolos numéricos; e estes medidores de 
água Woltmann têm aprovação MID R100H – 
R100V e saídas de impulso que são pré-mon-
tados como padrão. Os contadores de água 
Woltmann da BMETERS são construídos com 
materiais de primeira qualidade resistente à 
corrosão, o que é reconhecido pelos clientes.

igus expande a maior gama 
do mundo de fusos e porcas 
com novos materiais
igus®,	Lda.

Tel.: +351 226 109 000 · Fax: +351 228 328 321

info@igus.pt · www.igus.pt

 /company/igus-portugal

 /IgusPortugal

Com o novo material iglidur J200, a igus ex-
pande a sua gama de sistemas de fusos e 
porcas drylin. As vantagens da loja online 
passam pela configuração online dos fusos 
com rosca de passo rápido, trapezoidal ou 
métrica com o configurador de fusos e cálcu-
lo da duração de vida das porcas. Além dos 3 
materiais disponíveis para fusos, os projetis-
tas podem escolher entre 9 diferentes mate-
riais para porcas, isentos de lubrificação e de 
manutenção. A gama inclui agora o material 
de alto desempenho iglidur J200, com ótimas 
propriedades de resistência ao desgaste. 

Sistemas de acionamento por fuso para 
posicionamento rápido ou lento, que con-
vertem o movimento de rotação num movi-
mento linear. Os sistemas de fusos e porcas 
isentos de lubrificação da igus são utilizados 
num vasto leque de aplicações, incluindo 
degraus extensíveis em comboios suburba-
nos, impressoras 3D, atuadores e conexões 
de válvulas no setor químico ou garras teles-
cópicas para armazéns farmacêuticos. Para 
abranger estas diversas funções, o configu-
rador de fusos e porcas da igus (www.igus.
pt/lojafusoseporcas) permite aos técnicos 


