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Evolução na automação, operações 
simultâneas e maior produtividade

Capacidade de resposta para diferentes 
operações em simultâneo

Economia de tempo e maior foco 
em tarefas de valor acrescentado

Num setor em que a escassez de mão-de-obra qualificada pode representar limites à produção, as soluções 

ADIRA Metal Forming Solutions permitiram à FRINOX transformar os processos e, através da automação de 

quinagem ou da implementação de uma célula robotizada, é hoje possível que o mesmo operador controle a 

quinadora e a célula robotizada em simultâneo. 

 

Graças à otimização proporcionada pelas máquinas e soluções de automação ADIRA Metal Forming Solutions, as 

tarefas da equipa FRINOX perderam o carácter operacional para desempenhar um papel de valor acrescentado. 

Por sua vez, os processos aumentaram a cadência, o que gerou um consequente aumento de produção, permitindo 

uma ampliação da oferta e um crescimento da empresa alicerçado num desempenho funcional de excelência.   

 

Para além de evoluir na automação, ao longo dos anos a FRINOX desafiou a ADIRA Metal Forming Solutions 

na criação de novas soluções pensadas para uma melhoria constante de processos. Inicialmente, a FRINOX 

trabalhava com máquinas ascendentes, que foram substituídas por quinadoras hidráulicas convencionais para, 

mais tarde, darem lugar a uma célula robotizada com quinadora elétrica, sendo que a última solução ADIRA para 

a FRINOX já inclui troca automática de grippers.  

Ampliação da oferta 
alicerçada numa 
maior produtividade 

Automação dos processos para uma 
otimização da produção 
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Há 46 anos a desenvolver soluções à medida 
para uma transformação constante 

A FRINOX é uma empresa sedeada em Castelo Branco, onde a sua unidade de produção se dedica ao fabrico 

e comercialização de equipamentos para distribuição alimentar, frio industrial, pastelarias e gelatarias, 

panificação, entre outros, destacando-se por ser uma empresa especializada no fabrico personalizado, com 

soluções à medida para os mais variados tipos de produtos dentro do sector em que opera. 

 

Há 46 anos, quando a FRINOX adquiriu a primeira máquina, a ADIRA Metal Forming Solutions já era a empresa 

de maior notoriedade e de referência na produção de quinadoras, pelo que a escolha foi imediata. Contudo, 

o acompanhamento e proximidade em todas as etapas - desde o momento de ponderação do investimento 

até às avarias pontuais -, a fiabilidade das máquinas e a prontidão de resposta da equipa ADIRA em qualquer 

solicitação firmaram um desafio que se tornou mútuo e constante.  

 

Se, por um lado, a FRINOX tem predisposição para o investimento em soluções evolutivas, por seu turno, a 

ADIRA Metal Forming Solutions está focada em desenvolver novas soluções tecnológicas num espaço de 

tempo capaz de satisfazer as necessidades e exigências que a FRINOX define.  

 

Na indústria, o ponto crítico é atingido quando os fornecedores de tecnologia conseguem pôr soluções no 

mercado em simultâneo com o aparecimento das necessidades, pois o ciclo de vida do produto está, muitas 

vezes, restrito a esse período de tempo. Desta forma, a relação ADIRA/FRINOX regista várias décadas de 

criação de soluções à medida, que permitiram à FRINOX tornar-se mais produtiva e, dessa forma, mais 

competitiva.  

 

Ao mesmo tempo, a ADIRA procurou sempre ser mais inovadora, sem estabelecer limites à sua capacidade 

de resposta: aquando da necessidade de aquisição de uma segunda célula robotizada, estando a FRINOX 

bastante sensível aos atuais problemas ambientais, era imperativo que a nova célula robotizada estivesse 

equipada com uma máquina de 2,5 metros. No portefólio da ADIRA Metal Forming Solutions existia uma 

máquina elétrica com apenas 2 metros de comprimento, o que não impediu a equipa de desenvolver uma nova 

máquina com 2,5 metros, de forma a dar uma reposta desenhada à medida. 



O “quarteirão ADIRA” na FRINOX 

Somando décadas de confiança e de proximidade, a FRINOX tem vindo a reforçar o seu parque de máquinas 

com a aquisição de mais soluções produzidas pela ADIRA Metal Forming Solutions, o que acabou por dar 

origem à criação do “Quarteirão ADIRA”. 

 

Atualmente com cinco quinadoras, uma célula robotizada e uma guilhotina ADIRA e, uma vez registada uma 

elevada satisfação na última aquisição - uma célula robotizada com BB05020 -, a FRINOX efectuou um novo 

pedido junto da ADIRA Metal Forming Solutions para aquisição de uma outra célula robotizada de dimensão 

superior, para uma (ainda) maior otimização dos processos com o objetivo de duplicar da produção.  

 

“A ADIRA Metal Forming Solutions assume um posicionamento muito claro junto dos seus parceiros. 

Mais do que um fornecedor, a equipa ADIRA assume-se como uma extensão técnica da FRINOX, 

uma vez que disponibiliza o seu ‘Service’ com uma vasta equipa qualificada de assistência técnica, 

mantém uma forte presença no terreno garantindo manutenções preventivas e corretivas, upgrades, 

instalações e formações que são transversais a todo o portefólio de máquinas ADIRA”, salienta Jorge 

Almeida, Director de Engenharia. 

CASO FRINOX:
HÁ 46 ANOS A EVOLUIR NA AUTOMAÇÃO E A 
DESAFIAR A ADIRA NA CRIAÇÃO DE NOVAS SOLUÇÕES



Rua das Lages 67
4410-272 Vila Nova de Gaia
T: +351 226 192 700
adira@adira.pt

WWW.ADIRA.PT


