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FERRAMENTAS & EQUIPAMENTOS 
DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

SOLUÇÕES GLOBAIS

      Mais informação atempada 

      Mais fiabilidade 

      Menos evita paragens devido a falhas 

      Melhoria da produtividade

EQUIPAMENTOS 
DE PROTEÇÃO

SOLUÇÕES
 ANTIQUEDA

FERRAMENTAS 

SISTEMAS
 DE BLOQUEIO E IDENTIFICAÇÃO

SOLUÇÕES 
4.0

S.C.I.E

SERVIÇOS & 
REPARAÇÕES

BOMBEIROS &
 PROTEÇÃO CIVIL

O KOS Manager gera automaticamente informações sobre o estado das máquinas 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

MÁQUINAS QUE VIGIAM MÁQUINAS

Se tem uma máquina tão critica para a sua produção, que qualquer avaria é um 
potencial desastre, descubra o KOS!

O KOS é um Sistema de Manutenção Preditiva que antecipa defeitos e avarias antes de 
acontecerem. Este sistema, simples de instalar, analisa as vibrações e outras variáveis em 
máquinas rotativas, de forma a alertar para futuras necessidades de intervenção, antes da 
avaria acontecer.



Ecolift
Altura de trabalho 4.50 mts
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Altura de trabalho 3.80 mts

T

Impressora 
BBP37 

Impressora 
i5300 

Lanterna recarregável 
VANGUARD PSL0031

Refletor recarregável certificado 
Ex-ATEX, 222 lm, M-FIRE SL112

Lanterna 
Ex-ATEX M-FIRE AG

TWING ONE TWING ONE ATEX Emerit Watch
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PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

SISTEMA HOMEM MORTO

IMPRESSORAS DE IDENTIFICAÇÃO E SISTEMAS LOTO

Plataformas manuais de pequena dimensão. 

Alternativa segura, eficiente e simples 

aos escadotes comuns!

LANTERNAS E ILUMINAÇÃO

WWW.SINTIMEX.PT

SOLUÇÃO CHAVE NA MÃO LOCKOUT & TAGOUT 

1. Levantamento técnico das fontes de energia perigosas
2. Criação dos procedimentos de etiquetagem e bloqueio
3. Sensibilização e formação das equipas in situ
4. Manutenção dos componentes lockout tagout
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FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA A INDÚSTRIA

FERRAMENTAS VITALÍCIAS
Personalizadas com o seu nome!

FERRAMENTAS 
DE SEGURANÇA

FERRAMENTA 
INDUSTRIAL PREMIUM

BigWipes - Toalhitas Industriais
Toalhita de limpeza multiusos do mercado 
com aplicação industrial, oficinal e construção. 
Muito eficaz em todo o tipo de óleos, tintas, 
vernizes, colas e mesmo espuma de PU.

Mobiliário Industrial
Estantes e mobiliário industrial, cacifos 
e bancadas de trabalho.

Discos e Abrasivos
Especialista em produtos abrasivos para um 
vasto leque de aplicações industriais. 
Marca  líder no setor e competitiva a nível 
mundial.

Underwater Kinetics - Lanternas
Lanternas de mão IP67 para ambientes ATEX 
e espaços confinados.

Arizona - Escadas de Segurança
Escadas com 1, 2 e 3 lances, com e sem corda 
100% fibra (isolantes), em madeira e mista (2 
lances em alumínio e 1 em fibra).

SOLUÇÕES PARA CONTROLO 
DE FERRAMENTAS

Tool Control System with RFID - NO FODSistemas de Gestão de 
Binário de Aperto

WWW.SINTIMEX.PT

GTLine - Malas de Ferramentas
Malas de ferramentas reconhecidas mundialmente 
como a mais ampla gama para os engenheiros 
profissionais.

KTL - Escadas de alumínio
Escadas para a indústria, comércio e escritórios.
Escadas de alumínio, plataformas e andaimes 
com os mais altos padrões de qualidade. 

Inteman 
Produtos químicos e biológicos para os mais 
diversos setores.



CONTACTOS

SEDE LISBOA
Av. Infante D. Henrique LT 9B
(+351) 217 577 212
sintimex@sintimex.pt

NORTE
Rua Engº. Frederico Ulrich 2025, Maia
(+351) 229 419 084
norte@sintimex.pt

SINTIMEX

FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

DISTRIBUIDORES OFICIAIS

A Sintimex oferece-lhe uma grande variedade de serviços para complementar a aquisição dos nossos 

equipamentos:

• Levantamento, instalação e certificação de soluções antiqueda.

• Calibração de detetores de gases, alcoolímetros e garrafas de ar comprimido.

• Manutenção de extintores, carretéis e bocas de incêndio.

• Inspeção de sistemas SADI.

• Instalação de meios de combate a incêndios.

• Inspeção de Arica’s.

• Simulacros.

• Elaboração e instalação de planos de sinalética, plantas de emergência, lombas e fitas.

Para a realização destes serviços, dispomos de uma equipa de técnicos certificados, que cumpre com todas as 

normas e boas práticas de segurança.

SERVIÇOS E REPARAÇÕES

E-BULB  O EXTINTOR MAIS PEQUENO DO MUNDO

Cabe dentro de um smartphone ou de um computador.

Os incêndios deflagram regularmente em equipamentos electrónicos.

Antes de um grande incêndio eléctrico começar, o extintor mais pequeno do 

mundo extingue automaticamente a fonte do perigo, atuando diretamente dentro 

dos dispositivos electrónicos. 

O E-Bulb torna os dispositivos seguros ainda mais seguros.


