
METAL FORMING SOLUTIONS

SHAPING THE FUTURE

PORTUGUÊS



UMA REFERÊNCIA  
EM SOLUÇÕES DE  
METAL FORMING.
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Aumentamos a competitividade dos nossos clientes com soluções

de conformação de chapa metálica inovadoras, customizadas e de valor

acrescentado, sempre numa relação de proximidade e acompanhamento

permanente de cada projeto implementado.

Há mais de 60 anos que fazemos avançar a economia, contribuindo

para o bem estar de milhares de utilizadores, nas mais diversas áreas.

Estamos preparados para os desafios de uma nova década enquanto

player decisivo no desenvolvimento do tecido industrial português

e internacional.



O QUE FAZEMOS
DÁ NOVAS FORMAS  
AO FUTURO.
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Quinadoras
A Adira dispõe de uma vasta  

gama de soluções de quinagem

Soluções  
Tandem

Resposta aos desafios de  
quinagem de maior dimensão  

e maior complexidade

Automação
Para os desafios mais exigentes  
no aumento de produtividade

Additive
Manufacturing

Impressão de grandes peças de 
metal através de tecnologia TLM

Laser
Technology
(Mitsubishi Electric)

Representação exclusiva  
na Península Ibérica

Guilhotinas
Soluções de Corte  para 

cada necessidade

SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS  
DE PONTA.

Somos um fornecedor global de soluções para trabalhar

chapa metálica, especializado na produção de equipamentos

de corte e quinagem, incorporando automação à medida das

necessidades dos nossos clientes.

Fornecemos soluções completas para a indústria de

processamento de chapas, incluindo materiais como

aço inoxidável, aço, alumínio, latão e outros materiais.
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INOVAR  
PARA
MELHORAR,  
SEMPRE.

Comprometemo-nos, desde sempre,

com a inovação e a melhoria de todos

os nossos produtos e processos, num

desafio permanente das fronteiras do

conhecimento. Tudo para que cada

solução vá além das expectativas.
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A NOSSA
METODOLOGIA  
É SIMPLES:
ESTAR SEMPRE AO
LADO DO CLIENTE.

Ouvir os clientes é o segredo para fornecer

respostas inovadoras, customizadas e com

a eficiência que eles esperam. Ao longo

de todas as etapas, estamos presentes no

desenvolvimento de soluções de corte e

conformação de chapa sustentáveis.

6



É ESTE  O 
NOSSO  
MUNDO.

Com uma forte cultura internacional

e olhando para o mercado global como

uma realidade, estamos presentes

ativamente em inúmeros mercados,

tanto através de uma presença

direta como de uma alargada rede

de agentes experientes e dedicados.

7



Service  
Adira

UM SERVIÇO  
SEMPRE
PROFISSIONAL  E
COMPLETO.

Os nossos projetos são chave-na-mão, mas

não terminam quando são implementados.

Dispomos de uma equipa apta a prestar

um serviço de acompanhamento técnico e

formativo, ao longo de todo o período de vida

útil da solução ou equipamento instalado.

Contrato de Manutenção  

Preventiva

(Anual, Bianual ou Trianual)

Ferramentas

(Novas e Retificação)

Consumíveis

Instalação, Arranque  e

Formação

Manutenção Corretiva  e

Preventiva

Upgrade
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OS NOSSOS
PRODUTOS DOBRAM  
QUALQUER DESAFIO.  
QUAL É O SEU?

Todos os produtos e soluções Adira foram desenhados

para responder a todos os desafios dos nossos clientes,

desde o pedido mais simples, até integrações em processos

produtivos complexos.

Explore o universo de soluções Adira para quinagem e corte

de chapa, de automação e de manutenção de máquinas.
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Saiba mais em www.adira.pt

BB

PA

PF

PH

Produtividade

Versatilidade

Performance

Heavy-Duty

Quinadoras

A Adira dispõe de uma vasta gama de soluções de

quinagem, flexíveis e adequadas a todas as

necessidades dos clientes.

A diversificação da nossa gama de quinadoras

produtizadas está diretamente relacionada com 3

fatores:

Performance + Tamanho VS. Investimento na solução.
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Saiba mais em www.adira.pt

GH

GV

Versátil

Heavy Duty

Guilhotinas

As nossas soluções de corte têm a capacidade de

se adaptar a diferentes padrões e critérios,

tendo em conta a versatilidade necessária em

cada processo produtivo.

A gama disponível pode sempre ser

redimensionada a cada projeto num curto

espaço de tempo.
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Saiba mais em www.adira.pt

Automação

A procura por soluções de automação é uma

realidade crescente nos mais diversos setores

de atividade, tendo como objetivo o aumento

de produtividade (produção 24/7), eficiência

(processos automatizados em cadeia) e segurança

(reduzida intervenção humana).

A Adira está vocacionada para desenvolver soluções

de automação à medida das necessidades dos

nossos clientes, sejam elas o desenho e conceção

de toda uma cadeia de processo produtivo, ou a

automação discreta de um posto de trabalho.
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Saiba mais em www.adira.pt

Soluções à Medida

Com mais de 60 anos de experiência a nossa

equipa de projetos especiais é capaz de desenvolver

soluções à medida das suas necessidades.

Criados a partir do zero, todos os projetos são

desenvolvidos com o objetivo de responder aos

desafios dos nossos clientes com soluções que

de tratamento de chapa, automação de processos

e integração com as mais diversas soluções já

instaladas e em produção (software e hardware).
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Saiba mais em www.adira.pt

Fabrico Aditivo

Solução de Fabrico Aditivo, para impressão de

peças metálicas de grande dimensão e elevado

detalhe.

Graças ao seu conceito modular e escalável, o

único limite é o da imaginação.
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Saiba mais em www.adira.pt

Laser Technology  
(Mitsubishi Electric)

A Adira é a representante exclusiva em toda a

região da Península Ibérica de todo o Portefólio

Laser Mitsubishi Electrics.

EX

GX  

RX

Flexibilidade

Qualidade  

Produtividade
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VENDAS

sales@adira.pt

T.: +351 226 192 700/ 63

SERVICE

service@adira.pt

T.: +351 226 192 715
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ESTA É A NOSSA  
PROPOSTA.
QUAL É O SEU  
DESAFIO?

As nossas equipas Comercial e Service

estão à sua disposição. Partilhe as suas

necessidades e seja surpreendido pelas

nossas soluções.



MORADA

Rua das Lages 67

4410-272 Vila Nova de Gaia  

Portugal

CONTACTOS

adira@adira.pt

T.: +351 226 192 700

WWW.ADIRA.PT
Grupo


