
ENGENHARIA 
COM NOVAS SOLUÇÕES



A EQUINOTEC
A EQUINOTEC atua nos mais variados ramos da indústria  
fornecendo soluções de engenharia na área de automação e 
controlo através da execução de projetos, do apoio técnico e da 
comercialização de componentes para a construção e manutenção 
de máquinas e equipamentos industriais.

Como pilar central da sua atividade destaca-se a comercialização da Técnica de 
Montagem e Técnica Linear da BOSCH REXROTH que, juntamente com a Divisão 
de Acionamento e Controlo Elétrico, introduzem o conceito Drive & Control.

A par dos produtos BOSCH REXROTH, a EQUINOTEC complementa as suas 

soluções com a representação de outras marcas reconhecidas a nível mundial pelos 

seus elevados padrões de qualidade, fiabilidade e inovação.

A NOSSA MISSÃO
A nossa missão é a implementação de soluções que contribuam para a otimização 

e inovação contínua dos processos produtivos na área da Indústria, simplificando 

o uso da tecnologia.

A RAZÃO DO  
NOSSO SUCESSO
O sucesso da EQUINOTEC é alcançado pela constante procura de soluções 

tecnológicas inovadoras, ajustadas às necessidades dos nossos clientes, e pela 

constante aposta em capital humano altamente qualificado, o que nos confere 

estatuto de empresa líder de mercado.
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AUTOMAÇÃO E 
COMPONENTES INDUSTRIAIS

Trabalhamos para lhe oferecer as melhores soluções tecnológicas em Movimento 
Linear, Sistemas de Montagem, Pneumática, Redutores, Acoplamentos, Atuadores, 

Elevação de Cargas, Acionamento e Controlo Elétrico, Sistemas de Medição e Robótica.
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 TÉCNICA LINEAR BOSCH REXROTH

AUTOMAÇÃO E 
COMPONENTES INDUSTRIAIS

A comercialização da técnica linear BOSCH REXROTH é um dos principais pilares de atividade da 

EQUINOTEC. Os produtos desta divisão permitem a movimentação e o transporte de cargas com rigor 

e precisão e são fundamentais ao conceito Drive & Control.

Frequentemente utilizados em todas as indústrias e em diversos tipos de máquinas como CNC’s, máquinas  

ferramenta, prensas, corte laser, máquinas de soldadura, robots, manipuladores, etc, os componentes 
lineares da BOSCH REXROTH garantem, sempre, as melhores condições de precisão e eficiência na 

construção de máquinas série ou especiais.

Soluções de movimento para máquinas e equipamentos industriais

FUSOS DE ESFERAS GUIAS LINEARES MÓDULOS LINEARES ROLAMENTOS  

LINEARES E VEIOS

ESFERAS 

TRANSPORTADORAS
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 TÉCNICA LINEAR BOSCH REXROTH

Guiamento | Guias e Patins Lineares, Rolamentos Lineares e Veios de Precisão

Com o guiamento linear da BOSCH REXROTH a EQUINOTEC dispõe de uma variada gama de soluções 

de qualidade que asseguram, sempre, movimentos precisos e suaves em diferentes níveis de carga.

ROLAMENTOS LINEARES  

E VEIOS DE PRECISÃO

Guiamento simples e económico 

com velocidade e baixo atrito

Guiamento | Guias e Patins Lineares, Rolamentos Lineares e Veios de Precisão

Com o guiamento linear da BOSCH REXROTH a EQUINOTEC dispõe de uma variada gama de soluções de 

qualidade que asseguram, sempre, movimentos precisos e suaves em diferentes níveis de carga.

TÉCNICA LINEAR BOSCH REXROTH 

GUIAS E PATINS LINEARES

Suporte e condução de cargas 

ROLAMENTOS LINEARES E
VEIOS DE PRECISÃO

Guiamento simples e económico 
com velocidade e baixo atrito

10 \

GUIAS E PATINS LINEARES

Suporte e condução de cargas 

elevadas com eficiência e precisão
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 TÉCNICA LINEAR BOSCH REXROTH

Acionamento | Fusos e Porcas de Esferas

As nossas unidades de acionamento (Fusos e Porcas de Esferas), em combinação com um motor 

e controlador, proporcionam soluções completas de forma simples e rápida em variadíssimas 

aplicações sempre que existam necessidades de movimento.

Conversão de rotação em movimento linear 

com elevado rendimento e precisão

Funcionamento absolutamente regular 

e estável

Acionamento | Fusos e Porcas de Esferas

As nossas unidades de acionamento (Fusos e Porcas de Esferas), em combinação com um motor e controlador, 

proporcionam soluções completas de forma simples e rápida em variadíssimas aplicações sempre que existam 

necessidades de movimento.

TÉCNICA LINEAR BOSCH REXROTH 

UNIDADES DE ACIONAMENTO POR FUSO

FUSO DE ESFERAS

CONVERSÃO DE ROTAÇÃO EM 
MOVIMENTO LINEAR COM ELEVADO 
RENDIMENTO E PRECISÃO

FUNCIONAMENTO ABSOLUTAMENTE 
REGULAR E ESTÁVEL
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 TÉCNICA LINEAR BOSCH REXROTH

Sistemas Integrados | Sistemas Lineares

Os Sistemas de Eixos Lineares BOSCH REXROTH, comercializados separadamente em unidades lineares 

ou combinados como eixos cartesianos em soluções completas, são ideais para processos de manipulação 

e montagem e perfeitamente configuráveis à medida das necessidades do cliente.

A sua configuração e instalação garantem a otimização de espaço e o excelente desempenho construtivo 

permitindo a redução de custos na construção e montagem, assegurando sempre a qualidade e precisão.

Unidades compactas para múltiplas aplicações

Guiamento e acionamento integrados em múltiplas configurações

SISTEMAS DE MÚLTIPLOS EIXOS MÓDULOS LINEARES

TÉCNICA LINEAR BOSCH REXROTH 

Sistemas Integrados | Sistemas Lineares

Os sistemas de eixos lineares BOSCH REXROTH, comercializados separadamente em unidades lineares ou 

combinados como eixos cartesianos em soluções completas, são ideais para processos de manipulação e 

permitindo a redução de custos na construção e montagem, assegurando sempre a qualidade e precisão.

UNIDADES COMPACTAS PARA MÚLTIPLAS APLICAÇÕES
GUIAMENTO E ACIONAMENTO INTEGRADOS EM MÚLTIPLAS CONFIGURAÇÕES

12 \

SISTEMAS DE MÚLTIPLOS EIXOS
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 TÉCNICA LINEAR BOSCH REXROTH

Transporte | Esferas Transportadoras

As Esferas Transportadoras da BOSCH REXROTH promovem o apoio e deslizamento de cargas em 

qualquer direção horizontal.

São componentes fundamentais como parte integrante dos sistemas de transporte.
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 SISTEMAS DE PRODUÇÃO BOSCH REXROTH

A EQUINOTEC apresenta-se no mercado como o parceiro ideal no fornecimento de Transportadores 

e Postos de trabalho em Perfil de Alumínio Bosch a integrar em linhas de produção.

Através do Sistema VarioFlow Plus para o transporte de produto final entre linhas de produção, embalagem 

e logística, dos Sistemas Transfer para o transporte otimizado de peças de trabalho em linhas de 

montagem, e de Postos de Trabalho ergonómicos (equipados com elevadores de caixas, possibilidade de 

regulação em altura, iluminação LED e proteção ESD), a EQUINOTEC reúne soluções eficientes e inovadoras 

que acrescentam valor aos mais diversos setores da indústria.
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 SISTEMAS DE PRODUÇÃO BOSCH REXROTH

Sistemas de Produção Manual | Perfil de Alumínio

Pela sua flexibilidade, robustez e facilidade de aplicação, os sistemas de Perfil de Alumínio técnico da 

BOSCH REXROTH encontram, diariamente, novos campos de aplicação. 

De facto, desde a simples utilização em barreiras de proteção, luminárias, estruturas de máquinas, sistemas 

de movimentação e transporte, postos de trabalho, sistemas de produção manual, salas limpas, etc., estes 

sistemas revelam-se cada vez mais um elemento fundamental nas empresas modernas que procuram 

soluções flexíveis e económicas. 

SISTEMAS DE MONTAGEM BOSCH REXROTH 

BOSCH REXROTH 

encontram, diariamente, novos campos de aplicação.

De facto, desde a simples utilização em barreiras de proteção, luminárias, estruturas de 
máquinas, sistemas de movimentação e transporte, postos de trabalho, sistemas de produção 
manual, salas limpas, etc., estes sistemas revelam-se cada vez mais um elemento fundamental 

A EQUINOTEC,

onde desenvolve soluções customizadas segundo as necessidades de cada cliente.
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 SISTEMAS DE PRODUÇÃO BOSCH REXROTH

Sistemas de Produção Manual | Postos de Trabalho

Postos de Trabalho em perfil BOSCH REXROTH ergonomicamente adaptados e construídos ao mais 

pequeno detalhe.

A EQUINOTEC, pela sua especificidade, tem uma sólida experiência na comercialização e montagem deste 

tipo de sistemas onde desenvolve soluções customizadas segundo as necessidades de cada cliente.

POSTOS DE TRABALHO EM PERFIL BOSCH
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 SISTEMAS DE PRODUÇÃO BOSCH REXROTH

Intuitivo e completamente conectado, este sistema 

de assistência aumenta a confiabilidade e a qualidade 

dos processos de produção manual.

Sistemas de Produção Manual | ActiveAssist

O ActiveAssist da BOSCH REXROTH está a revolucionar os postos de trabalho manuais e a estender o foco 

da Indústria 4.0 para os trabalhadores.

Com o ActiveAssist é disponibilizado um software livremente 

configurável com informações, funções de ajuda e guias 

inteligentes que auxiliam o operador no processo de 

montagem.
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 SISTEMAS DE PRODUÇÃO BOSCH REXROTH | SYSKOMP

Sistemas de Produção Manual | Elevadores de Caixas Elétricos

Através da BOSCH REXROTH e SYSKOMP, a EQUINOTEC comercializa elevadores/descensores de caixas 

elétricos que promovem a ergonomia e o fim da movimentação manual de cargas.

Os Elevadores/Descensores de Caixas Elétricos são a solução ideal de apoio à produção, logística e linhas 

de montagem manual. Com estes sistemas, a movimentação de peças pesadas no local de trabalho fica 

muito mais fácil.

Versão ESD disponível 4 Versões distintas, variando em nível máximo 

de elevação e capacidade de carga
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 SISTEMAS DE PRODUÇÃO BOSCH REXROTH

Sistemas de Produção Manual | Active Cockpit

O Active Cockpit da BOSCH REXROTH é a solução 

indicada para a produção. Consegue receber todos 

os dados relevantes diretamente da linha de produção 

em tempo real o que permite um processamento 

de informações rápido e eficaz. 

Com a fluidez de informações, as decisões podem ser 

tomadas de forma rápida e eficiente, garantindo uma 

melhoria contínua e um planeamento aprimorado.
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 SISTEMAS DE PRODUÇÃO BOSCH REXROTH

Sistemas de Produção Automática | Sistemas Transfer

Os Sistemas Transfer da BOSCH REXROTH, comercializados pela EQUINOTEC, são compostos por 

unidades funcionais padronizadas e livremente combináveis entre si, constituindo soluções robustas, 

flexíveis e variadas que permitem o transporte otimizado de peças de trabalho em linhas de montagem.

Os Sistemas Transfer revelam-se o suporte perfeito à produção 

económica, constituindo um sistema modular variado e 

apropriado para um vasto espetro de setores industriais onde 

se destacam o automóvel e a eletrónica.

Com estes sistemas conseguimos assegurar a construção de 

inúmeras variantes em configurações sob medida, adaptadas 

às necessidades específicas de cada cliente. SISTEMAS TRANSFER (TS2)
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 SISTEMAS DE PRODUÇÃO BOSCH REXROTH

VARIOFLOW PLUS

O novo sistema de transporte por correntes VarioFlow Plus da 

BOSCH REXROTH, apresenta-se como uma solução inovadora a 

diversos níveis pois, à sua conceção simples e modular, associa 

uma elevada eficiência a um custo inferior quando comparado 

com os atuais sistemas de transporte convencionais.

Com uma montagem muito simples e de fácil manutenção, 

todos os componentes se conjugam facilmente alcançando-

se a solução ideal nas tarefas de transporte de forma rápida e 

silenciosa.

O VarioFlow Plus é, sem dúvida, um novo conceito no transporte, 

apresentando-se como a solução ideal nas mais diversas indústrias 

pela sua fácil montagem e adaptação a diferentes situações, 

grande flexibilidade, maiores velocidades disponíveis e baixo 

custo de manutenção.

Sistemas de Produção Automática | Transportadores de Correntes
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 SISTEMAS DE PRODUÇÃO BOSCH REXROTH

O Active Mover apresenta-se como o novo Sistema Transfer da BOSCH REXROTH para todos aqueles 

sistemas que requerem transportes em padrões de espaço e tempo curtos.

Sempre que precisamos de transportar produtos com grande velocidade e elevada precisão, o novo 

Active Mover da BOSCH REXROTH, acionado por motor linear, apresenta-se como a solução ideal 

com performances de excelência.

Este novo sistema consegue uma combinação única de velocidade, precisão e capacidade de carga 

que aumenta a qualidade dos processos produtivos, a produtividade e a rentabilidade por cada peça 

produzida.

Sistemas de Produção Automática | Active Mover
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 SISTEMAS DE PRODUÇÃO SYSKOMP

Sistemas de Produção Automática | Transportador de Tela

A EQUINOTEC, representante da SYSKOMP em Portugal, oferece diferentes soluções ao nível de 

Transportadores de Tela.

De acordo com o tipo de produto a transportar e condições ambientais envolventes, o Transportador 
de Tela SB50 apresenta-se com diferentes especificidades.

As várias possibilidades de localização e posicionamento do acionamento, diferentes diâmetros de rolo, 

variados tipos de tela e facilidade de ajuste em altura e inclinação conferem a este transportador uma 

grande versatilidade e capacidade de integração em diversos setores da indústria.

O Transportador de Tela da SYSKOMP garante processos de transporte eficientes, com flexibilidade, 

segurança e fiabilidade.
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 SISTEMAS DE PRODUÇÃO BOSCH REXROTH

Sistemas de Produção Automática | ActiveShuttle

O ActiveShuttle da BOSCH REXROTH permite 

a automatização e a padronização do fluxo interno 

de materiais e mercadorias através da implementação 

de vários conceitos de transporte, baseados em modelos 

cíclicos de abastecimento de materiais fundamentados 

pelas informações de consumo que lhes são 

providenciados.

Este sistema de transporte autónomo é implementado 

de forma rápida sem necessidade de adaptar a 

infraestrutura da área produtiva ou logística. O seu 

manuseamento é completamente intuitivo e seguro 

para os utilizadores.
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CAT
Ferramenta de ajuste e amortecimento 

Controlado através da app

 PNEUMÁTICA AVENTICS

Soluções de Pneumática

Em praticamente todos os processos industriais, automatizados ou não, existem elementos pneumáticos 

cujos componentes - AVENTICS - a EQUINOTEC vende e incorpora.
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 REDUTORES WITTENSTEIN ALPHA

Redutores Planetários

O facto de a WITTENSTEIN ter criado o primeiro Servo-Redutor Planetário de Precisão do mundo confere-

lhe a responsabilidade na garantia de qualidade, obrigando-a à contínua evolução e inovação que está 

patente na vasta gama de Servo-Redutores que apresenta.

Sem dúvida que, hoje em dia, os Servo-Redutores são um fator de enorme preponderância em todos os 

sistemas eletromecânicos inteligentes dos quais nenhuma aplicação, nos mais diversos setores industriais, 

pode prescindir.
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 ACOPLAMENTOS R + W

Acoplamentos

Para a transmissão do movimento, a EQUINOTEC representa os Acoplamentos R+W que oferecem os mais 

elevados padrões na qualidade de construção e satisfazem as mais altas exigências mecânicas neste tipo 

de órgãos mecânicos.

Na sua gama, a R+W propõe acoplamentos axiais flexíveis e rígidos para inúmeras aplicações de precisão.

Limitadores de binário sem folga, acoplamentos de torção, acoplamentos de fole, acoplamentos 
de elastómero com amortecimento de vibrações, acoplamentos miniatura, compactos, acoplamentos 
lineares de folga zero e eixos/veios de transmissão livres de manutenção, fazem parte dos produtos 

que a R+W disponibiliza, inclusive em diferentes materiais como o aço inoxidável.
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 ATUADORES ZIMM  |  BAUMEISTER & SCHACK

Atuadores Lineares

No domínio dos Atuadores Lineares, 

é através da ZIMM que a EQUINOTEC 

fornece as mais diversas soluções 

de atuação linear e o maior número 

de acessórios possíveis numa gama 

impressionante de forças que vão desde 

os 2,5 KN até aos 1000 KN.

Os atuadores lineares têm inúmeros 

campos de aplicação na indústria em 

geral, inclusive no domínio das novas 

tecnologias como os seguidores solares.

Elevadores de Atuação Linear

Os Elevadores de atuação linear da BAUMEISTER & SCHACK são um elemento cada vez mais presente nos 

vários setores da indústria, com forças até aos 6000 N e velocidade até aos 50 mm/s.

Linhas de montagem, postos de trabalho, aplicações médicas, laboratórios e indústria de mobiliário são 

alguns exemplos onde se podem encontrar estes sistemas de atuação.



29 \AUTOMAÇÃO E COMPONENTES INDUSTRIAIS

 ELEVAÇÃO DE CARGAS EEPOS

Soluções para Elevação de Cargas

Os Sistemas Modulares em alumínio de elevação, manipulação e movimentação de cargas da EEPOS são 

a solução ideal para todas as empresas que procuram soluções modulares, simples e económicas.

Desde gruas em perfil mono rail e duplo rail, gruas de viga simples, até gruas de viga dupla, telescópicas e gruas 

giratórias em carbono fixas em coluna ou à parede, na EQUINOTEC poderá encontrar uma vasta gama de soluções.

Pelo seu baixo atrito, os Sistemas EEPOS apresentam um manuseamento mais fácil para o operador que os 

atuais sistemas existentes no mercado além de serem economicamente mais vantajosos.
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 AUTOMAÇÃO E ELETRÓNICA BOSCH REXROTH

Sistemas de acionamento e controlo elétrico completos, seguros e inteligentes

ELETRÓNICA DE ACIONAMENTO

VARIADORES DE VELOCIDADE

SISTEMAS DE APARAFUSAMENTO

SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO
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 AUTOMAÇÃO E ELETRÓNICA BOSCH REXROTH

Acionamento e Controlo Elétrico

A EQUINOTEC, com recurso a toda a gama disponível de soluções de controlo BOSCH REXROTH, 

consegue solucionar e responder a qualquer necessidade dentro do controlo de máquinas.

Através da programação baseada em CoDeSys V3 é possível reduzir eficientemente o tempo de 

desenvolvimento com funções pré-definidas e adaptáveis de acordo com o IEC 61131-3 e PLC Open.

A certificação de segurança simplificada SAFETY ON BOARD da BOSCH REXROTH, surge 

como opção de integração nos servodrives e variadores de frequência, desde o simples 

controlo de paragem de emergência ao completo SafeMotion.
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 AUTOMAÇÃO E ELETRÓNICA BOSCH REXROTH

Servomotores e Servodrives

MSM
Servomotores síncronos especialmente 

desenhados para as aplicações com os 

compactos Indradrive CS.

MS2E e MKE
Servomotores com a mesma performance para 

aplicações ATEX.

MAF
Servomotores assíncronos refrigerados a água, 

ideais para espaços limitados e necessidades 

de torque elevadas.

MS2N
Servomotores síncronos de torque elevado, 

velocidades altas, eficiência melhorada e conexão 

com um cabo apenas. Ideais para aplicações i4.0.

MAD
Servomotores assíncronos ideais para aplicações 

de máquinas-ferramenta, impressão e modelação 

de material.

Motores em kit

MLF e ML3
Motores lineares síncronos com Iron Core 

apresentando força e velocidade elevadas, 

pensados na otimização de espaço disponível.

MBT
Motores de torque síncronos - refrigerados a 

água e com torques elevados são a escolha 

certa nas mesas ou eixos rotacionais.

MCL
Motores lineares síncronos Ironless para 

pequenas massas e precisões extremas.

MBS
Motores síncronos de alta velocidade – Usados 

maioritariamente em eixos de maquinação 

nas modernas máquinas de CNC.
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 AUTOMAÇÃO E ELETRÓNICA BOSCH REXROTH

Variadores de Frequência

Apresentando uma gama de potências 

desde os 0,4Kw até 160Kw os conversores de 

frequência básicos ou com controlo por SVC e 

FOC, respondem às necessidades de variação 

de velocidade, quer através de comandos 

simplificados quer através de protocolos de 

comunicação de instalação opcional.

Soluções Completas de Automação

A EQUINOTEC oferece todo o tipo de Sistemas de Automação, que cobrem todas as tarefas necessárias 

à automatização de processos que vão desde um PLC compacto até a um CNC de controlo de movimento.

O desempenho e a função de cada controlador, bem como dos sistemas de controlo baseados em PC’s 

Industriais, podem ser adaptados em função das necessidades específicas de cada cliente.
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 AUTOMAÇÃO E ELETRÓNICA BOSCH REXROTH

Sistemas de Aparafusamento

Os sistemas de aparafusamento da BOSCH REXROTH, com 

uma faixa de trabalho entre 0,6 a 1000Nm, permitem a cada 

cliente configurar as suas aparafusadoras segundo as próprias 

necessidades de aperto pois possibilitam a escolha entre  

unidades de saída retas, angulares ou em offset garantindo, 

através de transdutores de medição, a precisão e a repetibilidade 

do aperto na conexão a fazer.

Com o sistema sem fios NEXO, a BOSCH REXROTH eleva o patamar dos sistemas de aparafusamento a um 

nível de autonomia, liberdade e flexibilidade que só o cliente é capaz de definir.

Cumprindo com os requisitos de segurança definidos nas normas VDI/VDE 2862 para aplicações críticas, 

o sistema sem fio WI-FI da BOSCH REXROTH é o primeiro a utilizar um controlo de potência integrado que 

permite realizar todas as tarefas de forma rápida e precisa, guardando temporariamente os registos de 

aperto para uma posterior transferência e leitura.
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 AUTOMAÇÃO E ELETRÓNICA BOSCH REXROTH

Software
A Solução IoT da BOSCH REXROTH apresenta uma gama de 

software disponível para a interligação de sistemas existentes de 

forma a comunicar com os mais diversos equipamentos.

Hardware
Desde PC’s compactos a PLC’s, o sistema IoT pode 

interligar sinais existentes no equipamento ou ler os sinais 

disponibilizados pelos Sensores IoT da BOSCH REXROTH.

Sensores IoT
Os Sensores IoT da BOSCH REXROTH podem disponibilizar de 

imediato, um conjunto de variáveis como humidade, aceleração, 

temperatura, luminosidade, campos magnéticos, ruídos, 

pressão, giroscópio, etc., que permitem fazer todo o tipo de 

análise em tempo real nas máquinas onde se instalam.
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Smart Products and Kits

Através do novo Smart Function Kit da BOSCH REXROTH, é possível usufruir de inúmeros benefícios 

que vão desde a simplicidade de integração, facilidade de monitorização, análise de dados e aumento da 

produtividade. 

A configuração é intuitiva e lógica, tanto do processo como dos elementos em avaliação. Pode ser conectado 

em rede através de interfaces abertas e monitorizado através de um tablet durante o processo. Permite a 

visualização de estado, resultados do processo e uma exibição em tempo real das curvas de deslocamento 

de força, estatísticas de qualidade, mensagens de erro, etc.

- SERVOMOTOR

- CILINDRO ELETROMECÂNICO

- SENSOR DE FORÇA

-  HMI BASEADA 
EM NAVEGADOR

- PC INDUSTRIAL



37 \AUTOMAÇÃO E COMPONENTES INDUSTRIAIS

 SENSORES ELÉTRICOS ASM

Sensores de Medição de Posição

Com a ASM, a EQUINOTEC oferece a todos os clientes uma vasta gama de Sensores de Medição de Posição 

para as suas aplicações (posição linear, angular e de inclinação).

Estes produtos ajudam a automatizar processos, permitem aumentar a segurança no trabalho e são perfeitos 

para sistemas de testes de componentes.

Os Sensores de Posição são aplicados em setores tão diversificados como a construção de máquinas, os 

projetos e instalações industriais, a produção automóvel, a indústria aeronáutica, a indústria médica, as 

siderurgias e fundições, a indústria da madeira, alimentar, tecnologia de armazenagem, etc.

POSIÇÃO LINEAR

POSIÇÃO DE INCLINAÇÃO

POSIÇÃO ANGULAR
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 ROBÓTICA ELITE ROBOTS

EC63
Capacidade de carga: 3 kg

Alcance: 624 mm

Amplitude: ± 360º

Repetibilidade: ± 0.03 mm

Velocidade: 2.0 m/s

EC66
Capacidade de carga: 6 kg

Alcance: 914 mm 

Amplitude: ± 360º

Repetibilidade: ± 0.03 mm

Velocidade: 2.8 m/s

EC612
Capacidade de carga: 12 kg

Alcance: 1304 mm

Amplitude: ± 360º

Repetibilidade: ± 0.03 mm

Velocidade: 3.2 m/s

Robots Colaborativos

A COBOTECH – a nova unidade de Robótica Industrial 
da EQUINOTEC – tem na sua gama de produtos o melhor  

da Robótica Colaborativa: Os Robots Elite. Estes robots realizam 

tarefas de automação lado a lado e em trabalho colaborativo com 

operadores e elevam a produtividade, a eficiência e a qualidade 

dos processos produtivos a um patamar bastante superior aos atuais 

padrões de fabrico standard.

A segurança é garantida através de equipamentos ativos integrados, permitindo uma relação human-

machine, sem necessidade de barreiras de proteção em determinadas operações.

A sua reduzida dimensão e peso leve permitem uma rápida integração em máquinas e uma rápida resposta 

a solicitações imprevistas ou alterações na produção. Os Robots Elite ocupam espaços reduzidos e podem 

ser rapidamente realocados, tornando-os altamente flexíveis, adaptáveis e proporcionando um rápido 

retorno de investimento.

A programação é fácil e intuitiva e, devido ao sistema easy-teaching, é possível “guiar manualmente” o 

robot aos pontos de interesse, criando uma sequência de pontos de trabalho/posicionamento para uma 

rápida e fácil programação.
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 ROBÓTICA ROCHU

Grippers e Soluções de Manipulação

A COBOTECH – a nova unidade de Robótica Industrial da EQUINOTEC – dispõe da conceituada linha  

de Grippers ROCHU para soluções de robótica e automação industrial em geral.

Com os Soft Grippers da ROCHU, feitos à base de nano-materiais e controladores inteligentes, todo 

um novo mundo de aplicações na manipulação em robótica industrial e colaborativa se desenvolve.

Desde o embalamento, ao manuseio de componentes 

eletrónicos sensíveis, produtos frágeis e quentes, instrumentação 

médica, indústria farmacêutica, alimentar, automóvel, logística, 

têxtil, etc., tudo é possível com os Soft Grippers standard ou 

especificamente trabalhados no processamento de materiais.

MÃOS PRESAS

SOFT FINGERS





SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO

Comercializamos os melhores sistemas de lubrificação.
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 LUBRIFICAÇÃO DROPSA

Lubrificação Centralizada

Dentro dos Sistemas de Lubrificação, a EQUINOTEC representa a DROPSA que é um dos maiores 

produtores mundiais de Sistemas de Lubrificação Centralizada. De facto, com 60 anos de história 

a DROPSA desenvolveu e criou produtos que definiram tendências e se tornaram fundamentais 

na tecnologia da Lubrificação.

Temos uma extensa gama de soluções e produtos para as mais diversas aplicações de lubrificação: 

lubrificação com perda total óleo, lubrificação com recirculação de óleo, sistemas de pulverização ar/
óleo e sistemas de lubrificação a massa de pequeno, médio e grande porte.

A EQUINOTEC, através da DROPSA, proporciona aos seus clientes todo o tipo de sistemas de lubrificação 

onde projeta e instala soluções complementares chave-na-mão, desde pequenas máquinas-ferramentas 

a impressoras, máquinas de papel, siderurgias e em praticamente todos os outros setores da indústria.

SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO COM PERDA TOTAL, RECIRCULAÇÃO DE ÓLEO, PULVERIZAÇÃO AR / ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO A MASSA
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 LUBRIFICAÇÃO PERMA

Lubrificação Monoponto

A EQUINOTEC, em parceria com o maior construtor mundial de Soluções de Lubrificação Monoponto 

- PERMA - veio complementar as soluções de lubrificação de que dispunha oferecendo aos seus clientes 

soluções integralmente automáticas que lhes permitem, de uma forma económica e segura, garantir a maior 

fiabilidade das suas máquinas.

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO  

A ÓLEO

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO 

AUTOMÁTICO

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO A ÓLEO

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO 

A MASSA





SISTEMAS DE PROTEÇÃO DE MÁQUINAS

Garantimos proteção e segurança máxima de máquinas e equipamentos
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 BREVETTI STENDALTOSISTEMAS DE PROTEÇÃO DE MÁQUINAS

As Esteiras Porta-Cabos BREVETTI, comercializadas 

pela EQUINOTEC, são a solução para todos os 

problemas de proteção dinâmica de cabos elétricos e 

outro tipo de cabos e mangueiras na área de automação. 

Com as séries forte, média, ligeira, deslizante, 

proteção, aço e sistemas “total chain”, cobrimos um 

vasto espetro de necessidades em diversas áreas, 

desde a robótica industrial, a máquinas para trabalhar 

metal, madeira, rochas ornamentais, armazenagem 

e transporte automatizado.

Muitas das soluções BREVETTI são aplicadas 

em áreas de engenharia como siderurgias, 

extração de minério, construção e terminais 

portuários.

Esteiras Porta-Cabos
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Proteções de Aço e Alumínio

A questão da segurança e da eficiência operativa dos trabalhadores que operam 

junto de aplicações com robótica standard ou colaborativa é uma condição 

fundamental nos sistemas modernos de produção.

Em parceria com a ACCESS, a EQUINOTEC fornece Proteções de Aço e Alumínio 

fabricados com certificação CE e cumprem todas as normas de segurança definidas 

na Diretiva de Máquinas 42/2006*

Para a construção de sistemas de resguardo e proteção, contamos com uma extensa gama de componentes 

como pilares, painéis em malha de aço ou policarbonato, resguardos de proteção, sistemas de fixação e 

portas de comando.

ACCESSSISTEMAS DE PROTEÇÃO DE MÁQUINAS

RESGUARDOS
DE PROTEÇÃO

*
UNE EN ISO 12100: Princípios gerais no projeto de componentes de segurança

UNE EN ISO 13849: Elementos e componentes de segurança dos sistemas de comando de máquinas

UNE EN ISO 14119: Dispositivos de encravamento associados a resguardos de proteção

UNE EN ISO 14120: Requisitos para o projeto de resguardos de máquinas

UNE EN ISO 14122: Acessos e formas acesso permanentes a máquinas

UNE EN 953: Requisitos gerais para o projeto e construção de resguardos fixos e móveis
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 HEMASISTEMAS DE PROTEÇÃO DE MÁQUINAS

Proteção e Segurança de Máquinas

Com os produtos da HEMA a EQUINOTEC proporciona a todos os seus clientes uma vasta gama de produtos 

para Proteção e Segurança de Máquinas.

A EQUINOTEC tem no seu portfólio uma diferenciada gama de produtos tais como foles para proteção de 
guias lineares, molas helicoidais para proteção de fusos, aventais, sistemas “backwall”, sistemas de 
rolos, sistemas de persiana, janelas de segurança, sistemas de fixação e travagem, etc., proporcionando 

aos seus clientes soluções customizadas e à medida das suas necessidades.

SISTEMAS DE FRENAGEM E BLOQUEIO

SISTEMAS BACKWALL

SISTEMAS DE VISÃO

FOLES
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Controlo Anti-Vibratório

Na tecnologia de vibração a EQUINOTEC coopera diretamente com a BILZ, que se destaca por ser um dos 

principais fabricantes de materiais para o isolamento da vibração e do som. 

Na sua gama destacam-se todo o tipo de apoios para máquinas, inclusive reativos de ação pneumática, 

bem como técnicas de isolamento de máquinas através da construção de fossos segundo projetos de 

construção específicos, mesas anti-vibratórias destinadas a ensaios laboratoriais de metrologia e outros.

BILZSISTEMAS DE PROTEÇÃO DE MÁQUINAS

MESAS LABORATORIAIS ANTI-VIBRATÓRIAS

APOIOS PNEUMÁTICOS FAEBI APOIOS NIVELADORES POR PARAFUSO

APOIOS NIVELADORES POR CUNHA



SOLUÇÕES INTEGRADAS

EXECUTAMOS PROJETOS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, E ASSEGURAMOS 
TODO O APOIO TÉCNICO NECESSÁRIO, DESDE A DEFINIÇÃO DE 
ESPECIFICAÇÕES, DESENHO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, 

FORNECIMENTO DE COMPONENTES, MONTAGEM E MANUTENÇÃO.

Setores tão diferenciados como a indústria automóvel, aeronáutica, 
metalomecânica, têxtil, calçado, alimentar, madeira, rochas ornamentais, 

estações de tratamento de águas residuais, siderurgias e fundições, 
energias renováveis, fabricantes de máquinas série e especiais, entre outros, 

encontram na EQUINOTEC as soluções mais completas e eficazes.

Para as siderurgias e fundições comercializamos aquecedores e secadores
de panelas e de tundish tanto a ar/gás como a oxy/gás da MAPEKO onde 

prestamos apoio ao comissionamento bem como damos assistência técnica 
a todas as máquinas instaladas em Portugal e na Galiza (Espanha).



Especialistas na execução  
técnica dos seus requisitos.

Existimos para  
criar sucesso em  
cada processo 
produtivo.



REUNIMOS TECNOLOGIA, 
RECURSOS QUALIFICADOS  
COM SÓLIDA EXPERIÊNCIA  

E UM FORTE SENTIDO DE 
ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE.



PARCEIROS EQUINOTEC

PArCEIrOs EQUINOTEC








