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A TSA é uma empresa dedicada às áreas de projeto 
e inovação industrial, manutenção industrial, automação e 

desenvolvimento tecnológico. 

É composta por uma equipa jovem, multidisciplinar e altamente qualificada, 
focada em garantir serviços e produtos de excelência, de elevada componente 
tecnológica e inovadores, com o grande objetivo de melhorar a produtividade 

nas empresas clientes.

Desde 2012, o nosso foco é o desenvolvimento e a implementação de soluções à medida das 
necessidades das empresas. 

A tecnologia, aliada à inovação e às competências de cada cliente em particular, é a garantia 
para obtermos projetos de excelência que asseguram o forte crescimento económico dos 

nossos clientes e parceiros.

www.tsa.pt



EQUIPAMENTOS
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AGV
Automatic Guide Vehicles (AGV) são robôs móveis automáticos, utilizados para mover e trans-
portar materiais numa fábrica, armazém ou qualquer outro espaço onde seja necessário o 
transporte de cargas.

Os AGV’s fazem o transporte de todo o tipo de materiais de forma automática, sem intervenção 
humana, e com isto, reduz significativamente os custos e aumenta a produtividade e eficiência 
da sua empresa.
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Carro Elétrico: 24 baterias ligadas em série num total de 288volts DC
Tara: aprox. 6100Kg
Capacidade: 25000Kg
Largura máx. da bobine: 1600mm
Rotação: KMI Slewing Drive SE21" & Motor-Redutor Lenze GST05-2M VCK 090C32
Tração do transfer: 2 motores-Redutores Lenze GKS06-3M SAR 100C32
Velocidade máx. do transfer: 3km/h
Safety Laser Scanner SICK S3000
Cor: Amarelo RAL 1021

Dados técnicos:

Automatize a sua empresa, aumente a eficiência e reduza custos. 

CARRO AUTÓNOMO
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PINÇAS DE ELEVAÇÃO
As pinças de elevação, desenvolvidas pela TSA, proporcionam um ajuste rápido e suave, aplicando as forças lateral e uniforme-
mente para o transporte e elevação das chapas.
Permite transportar qualquer tipo e tamanho de chapa com maior segurança, sem danificar e preservando a sua qualidade.
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PINÇAS DE ELEVAÇÃO

Garanta a quali-
dade de transporte 
dos produtos e a 
segurança dos 
seus colabora-
dores, assim terá a 
excelência no pro-
duto final. 

VANTAGENS
Alta fiabilidade   Flexibilidade   Alta produtividade 
  
Maior segurança   Maior qualidade   Maior precisão
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MODELO: SLE1016
Este equipamento possui quatro garras ex-
tensíveis em comprimento. Para este efeito, 
a Pinça de Elevação tem dois motores-re-
dutores elétricos incorporados, que quando 
ligados proporcionam um movimento contin-
uo, simétrico e mais fluido das extensões 
independentemente do comprimento da 
chapa. 
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Dados técnicos:

Mínima abertura: 440mm
Máxima abertura: 2180mm
Comprimento mínimo: 6000mm
Comprimento máximo: 10000mm
Tara: aprox. 4280kg
Capacidade: 16000kg
Pesagem: Célula de Carga SENEL Sx-3
Rotação: KMI Slewing Drive SE21" & Motor Broen Advence_BWQ75
Movimento das Garras: Motor-Redutor SEW RF77 DR80M4/BE1
Ampliação das Garras:
 Motor Universal Motors 3F 0,25KW 4P BM (com freio) 230/400V 50Hz IP 54
      Redutor Motovario NMRV040i=20 FD (D=120mm) Veio de saída oco: 18H8x78mm, 70rpm, 19Nm, fs:2,0
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MODELO: SLE4.516
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Dados técnicos:

Mínima abertura: 150mm
Máxima abertura: 2020mm
Comprimento mínimo: 3000mm
Comprimento máximo: 4500mm
Tara: aprox. 3390kg
Capacidade: 16000kg
Pesagem: Célula de Carga SENEL Sx-3
Rotação: KMI SLewing Drive SE21" & Motor Brown Advance_BWQ75
Movimentação das Garras: Motor-redutor M.G.M. BA80B4 0,75KW
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MODELO: SLE1016

As pinças sem extensão são desen-
volvidas para o transporte de chapas 
com dimensões específicas, sem a ne-
cessidade de adaptação a diferentes 
comprimentos de chapa.
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Dados técnicos:

Mínima abertura: 150mm
Máxima abertura: 2020mm
Comprimento mínimo: 3000mm
Comprimento máximo: 4500mm
Tara: aprox. 3390kg
Capacidade: 16000kg
Pesagem: Célula de Carga SENEL Sx-3
Rotação: KMI SLewing Drive SE21" & Motor Brown Advance_BWQ75
Movimentação das Garras: Motor-redutor M.G.M. BA80B4 0,75KW



TAPETES 
TRANSPORTADORES

Tapetes de transporte adaptados a diferentes produtos e dimensões.

Desenvolvemos estruturas que são implementadas em linhas de produção das fábricas e empresas, destinadas ao 
transporte, pesagem, etiquetagem e outros processos relativos ao manuseamento de chapas, bobines e outros 
materiais.
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Aposte em linhas de produção automatizadas, 
para uma empresa mais eficiente. 

VANTAGENS

Alta fiabilidade   Flexibilidade   Alta produtividade

Maior segurança   Maior qualidade   Maior precisão
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Para além do transporte, esta mesa faz a 
rotação de bobines paletizadas, em dois 
sentidos, para cintagem automática de 
dois lados da bobine. 

TURN TABLE

CARROS
TRANSPORTADORES

Os carros transportadores permitem a 
movimentação de bobines entre linhas de 
produção paralelas. Este equipamento 
automatizado substitui a utilização de 
outros veículos, como por exemplo os 
empilhadores.



TAPETES DE 
CORRENTES

TAPETES DE 
ROLOS

Tapetes de rolos produzidos para 
transporte contínuo de bobines 
paletizadas. 

Tapetes de correntes produzidos 
para transporte contínuo de lotes 
de chapa cortada. 
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MESA ALIMENTADORA 
DE PALETES

Esta mesa permite inserir paletes de várias medidas numa cota inferi-
or ao lote de chapas e elevar o conjunto ao nível da linha para con-
tinuação do transporte. 
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Aposte em equipamentos de 
transporte automatizados.



ARMAZENAMENTO

Poupe espaço, reduza tempo 
de execução e automatize os 
processos da sua empresa.

VANTAGENS
Alta fiabilidade   Flexibilidade   Alta produtividade

Maior segurança   Maior qualidade   Maior precisão

19



20

EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO DE 
ARMAZENAMENTO E ALIMENTAÇÃO 

DE BARROTES

Separe os lotes de 
chapas de forma 
automática.

Este equipamento desenvolvido 
pela TSA permite armazenar os 
barrotes de madeira dividindo-os 
por tamanhos, de acordo com a 
largura da chapa.

Permite ainda colocar os barrotes 
de madeira entre os lotes de 
chapa, proporcionando o melhor 
acondicionamento.
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BERÇOS PARA BOBINES

Os berços desenvolvidos pela 
TSA permitem armazenar 
bobines de diferentes tamanhos.

São ajustáveis às dimensões de 
comprimento e por serem em aço, 
têm alta capacidade da carga, 
garantindo a segurança em 
fábrica e a qualidade das 

bobines.

Uma única solução 
para bobines de 
várias dimensões.



ETIQUETADORES

Garanta a precisão 
na colocação de 
etiquetas dos seus 
produtos e reduza 
os custos. 

VANTAGENS
Alta fiabilidade   Flexibilidade

Alta produtividade  Maior precisão
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Os etiquetadores automáticos implementados em linhas de produção, garantem a precisão na hora de colocar a 
etiqueta no seu produto, para além de reduzirem significativamente a mão de obra, os custos e o tempo de 
execução relativo a este processo

ETIQUETADOR AUTOMÁTICO
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SERVIÇOS
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AUTOMAÇÃO E 
ROBÓTICA
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AUTOMAÇÃO E 
ROBÓTICA

Aumente a eficiência, 
maximize a produção e 
reduza custos.

IMPLEMENTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

PROGRAMAÇÃO DE PAINÉIS DE EQUIPAMENTOS



VISÃO ARTIFICIAL
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Controle a 
qualidade dos 
produtos e dos 
processos de 
automatização 
industrial. 



MANUTENÇÃOAções sistemáticas e 
periódicas de controlo 
e monitorização de 
equipamentos e/ou 
linhas de produção. 

PREVENTIVA

CORRETIVA

TERMOGRAFIA
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SOFTWARE
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Desenvolvemos 
me todo l o g i a s 
que permitem a 
automação plena 
nas empresas  

SCADA

SOFTWARE DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO



SEGURANÇA

Desenvolvimento 
e implementação 
de estruturas por 
forma a garantir 
a segurança em 
fábrica. 

SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS 
E PROCESSOS
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WWW.TSA.PT

Edifício Apoio Administrativo, Zona Industrial de Vagos, lote 141, 3840-385 Vagos

T.: (+351) 966 947 932


