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 Cilindros Hidráulicos 

 Bombas 

 Motores  

 Válvulas controlo de pressão e caudal 

 Válvulas de accionamento mecânico 

 Electro-válvulas 

 Válvulas proporcionais, servo-válvulas 

 Válvulas de retenção e sequência 

 Válvulas monitorizadas 

 Válvulas modulares 

 Acumuladores hidráulicos 

 Centrais hidráulicas completas 

 

 Cilindros pneumáticos 

 Válvulas reguladoras 

 Válvulas e electro-válvulas direccionais 

 Blocos de válvulas 

 Válvulas proporcionais 

 Elementos lógicos 

 Fins de curso 

 Técnica de vácuo 

 Unidades de tratamento de ar 

 Acessórios de ligação 

 Tubo e mangueira 

 

www.boschrexro th .com 



   

  

  

 Filtros 

  - Retorno 

  - Pressão 

  - Aspiração 

 Indicadores de nível 

 Bujões de enchimento 

 Unidades de trasfega 

 Válvulas  

  - Proporcionais 

  - Accionamento mecânico 

  - Accionamento eléctrico  

  - Controlo pressão e caudal 

  - Retenção 

 Placas de ligação 

  

www.argo -hy tos .com  
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  Bombas de pistões radiais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Servo-válvulas com electrónica integrada 
 
 
 
 
 
 

  
   Válvulas de cartucho 

 
 
 
 
 
 
 

   Servo-válvulas de cartucho 
 
 
 
 
 

   
        

    Diagnóstico e reparação  

   de servo-válvulas e bombas 

   de pistões radiais 

 
       

www.moog.com 
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 Braçadeiras 

 

 Calhas 

 Filtros de óleo 

 Bujões de enchimento 

 Respiros 

 Indicadores de nível  

 Sondas de temperatura 

 Reguladores de caudal 

 Válvulas de retenção 

 Conectores e falanges 

 Acessórios hidráulicos 

 Equipamento de teste 

 Equipamento de diagnóstico 

 Produtos para salas limpas 

 

  

www.stauf f .com 
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 Força 

  - Transdutores de força 

  - Células de carga 

  - Kits de teste 

   

 Pressão 

  - Manómetros standard 

  - Manómetros de alta qualidade 

  - Manómetros de alta precisão e teste 

  - Sensores de pressão 

 

 Temperatura 

  - Leitura mecânica de temperatura  

  - Leitura eléctrica de temperatura 

  - Acessórios 

   

 Interruptores 

  - de pressão electrónicos 

  - de pressão mecânicos 

  - de pressão diferenciais 

  - de temperatura 

 

 Electrónica 

  - Amplificadores analógicos 

  - Amplificadores digitais 

  - Limitadores 

  - Instrumentos de medição portáteis 

  - Indicadores digitais 

  - Soluções e sistemas de controlo 

www. tecs is .de  
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    Cilindros hidráulicos 

 - Com sensores de proximidade 

 - Ratio-Test® (cilindros de teste) 

 - Especiais 

 Sistema de bloqueio mecânico Ratio-Clamp® 

 (Permite o bloqueio de cilindros em caso de falta  

 de energia hidráulica) 

 

 Amortecedores industriais 

 Intensificadores de pressão hidráulicos 

 Fixações e acessórios 

 Filtros de ar 

  Sistema de movimento linear Ratio-Drive® 

 (Sistema Plug and Play, pronto a utilizar) 

 

  

www.haenchen.de  
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 Válvulas limitadoras de pressão 

 Válvulas de sequência 

 Válvulas redutoras 

 Válvulas de controlo de carga 

 Válvulas retenção pilotadas 

 Válvulas fluxométricas 

 Electro-válvulas 

 Válvulas de comando hidráulico 

 Válvulas proporcionais 

 Válvulas com indicador de posição 

 Válvulas resistentes à corrosão 

 Blocos hidráulicos 

  - Standard 

  - Especiais 

www.sunhydraul i cs .com  
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    Perfis de alumínio 

 Elementos de conexão 

 Tampas e perfis de cobertura 

 Elementos de fixação para painéis 

 Iluminação para postos de trabalho 

 Acessórios para portas 

 Pés, rodas e sapatas 
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 Válvulas direccionais 

 Válvulas proporcionais 

 Amplificadores 

 Válvulas modulares 

 Válvulas controlo de pressão 

 Válvulas de cartucho 

 Placas de ligação 

 Bombas de engrenagens 

 Válvulas de esfera 

 Acessórios de ligação pneumáticos 

 Reguladores de caudal 

 Válvulas anti-retorno  

 Switches  

 Sensores fim de curso  

 Silenciadores 

 Tubo   
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    Equipamentos para oficinas auto 

 

 

 Unidades de tratamento de ar 

 

  

 Válvulas, tubos, mangueiras, acessórios de 

 ligação 

 

 

 Insufladores de pneus (automáticos e digitais, 

 portáteis ou fixos) 

 

 

 Kits de pintura 

 Pistolas para ar comprimido 

 Equipamento para soldadura e corte: 

  - Acetileno—Oxigénio 

  - Propano—Ar 

  - Propano—Oxigénio 

  - Propano 

 

www.ewo-s tut tgar t .de  
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 Acoplamentos e mangueiras 

  MINIMESS® 

 

 

 

 

 Sistemas integrados de 

  medição 

 

 Software 

 

  

 Sensores: 

  - de pressão 

  - de temperatura 

  - de caudal 

  - indutivos 

 

  

 Calibração, manutenção e  

 reparação de instrumentos 

 

 

 

www.hydrotechn ik .com 
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 Lunetas para bombas 

 

 Lunetas para arrefecedores 

 

 Elementos de amortecimento 

 

 Acoplamentos 

 

 Reservatórios para óleo 

 

 Arrefecedores 

 

  

        

      

www.ra ja - love joy .com 
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 Arrefecedores 

 

  - Arrefecimento por líquido 

 

  - Arrefecimento por ar     

www. thermex.co .uk  
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                    Engenharia & serviçosEngenharia & serviçosEngenharia & serviçosEngenharia & serviços 

         

 

  - Soluções dedicadas e à sua medida 

 

   

  - Projecto e execução de sistemas  

    óleo-hidráulicos e pneumáticos 

 

   

  - Automação e controlo 

 

 

  - Acompanhamento e apoio técnico 

        após venda 
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Endereço:  Av. Joaquim Ferreira dos Santos, 384  

  4415-707 Olival - VNG  

  Portugal 

 

Telefone:  +351 229 437 140   

 

Fax:   +351 229 437 149  

 

E-mail:   geral@saicipo.pt 

 

Skype: 

Pedro Costa pc_icarus 

Jorge Oliveira m.j.p.o    


