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SOBRE NÓS
AMOB S.A. fornece uma das maiores gamas de equipamentos especializados para a industria de curvatura de
tubos e perfis a nível mundial.
Fundada em 1960 por António Martins Oliveira Barros
(AMOB) e posteriormente sucedido pelos seus dois filhos
Luis e Manuel, a AMOB tornou-se progressivamente líder
mundial no fabrico de equipamentos para a industria da
metalomecânica.

linhas de

Servimos o mercado global com um nível excecional de
equipamentos
e
ferramentas
para
a
curvatura de tubo, perfis, conformação de extremos e linhas de perfilagem de chapa – dos mais simples
equipamentos manuais aos mais complexos sistemas CNC
totalmente elétricos.

perfilagem de chapa

Sede

A AMOB desenvolve, projeta, produz, comercializa e presta
assistência técnica a uma enorme variedade de produtos para um sem número de sectores industriais de topo,
incluindo o automóvel, naval, aeronáutico, construção,
entre outros.
PRODUÇÃO
A AMOB orgulha-se da sua capacidade produtiva em Portugal, empregando mais de 140 pessoas nas suas instalações
principais em Louro. A recentemente renovada empresa cobre uma área de 18000m2 e está munida de equipamentos
produtivos com a mais alta tecnologia, incluindo centros de maquinação, tornos, fresadoras CNC, bem como tecnologia
de corte, punçonagem, curvatura, etc. para garantir os mais altos padrões de fabrico. Fora de Portugal temos também
instalações comerciais na Rússia, Brasil, Espanha, França e Benelux. Além de uma rede de mais de 70 agentes e centros
técnicos, garantindo assim suporte onde quer que se encontre!

AMOB Portugal
Rua Padre Domingos J. Pereira 1249
4760 – 563 Louro - V.N. Famalicão
Portugal
Telf. 00 351 252 330 900
sales@amob.pt
www.amobgroup.com

Delegações
AMOB España
Polg. Ind. Málpica-Alfindém, Calle Olmo, nº32
50171 La Puebla de Alfindém
Zaragoza - España
Tel. 0034 976 105 964

TÉCNICO
Os nossos produtos são desenvolvidos e projetados por uma vasta e experiente equipa de engenheiros. Oferecemos
soluções altamente competitivas sem nunca comprometer a qualidade, ao longo dos anos a AMOB cresceu juntamente
com as solicitações dos seus clientes e as necessidades do mercado. Somos apaixonados pelo que fazemos, pelos nossos produtos e pela relação que mantemos com os nossos clientes.

AMOB Russia
107023, Moscow,
Shelkovskoe shosse, 100
Russian Federation
Tel. 007 (495) 374 95 86

AMOB Brasil
Rod. Geraldo Scavone, 2300 – Galpão 34
12305-490 Jacarei – SP
São Paulo - Brasil
Tel. 0055 (12) 3958 4657

AMOB Benelux
Kantoor: Kloosterakker 71
6602 HT Wijchen
Nederland
Tel. 0031 8870 80700

AMOB France
7, avenue de l’Europe
C.I.T. 59223 RONCQ
France
Tel. 0033 (0) 328 350 834

Obrigado por escolher a AMOB!

www.amobgroup.com

www.amobgroup.com

PF

Linhas de perfilagem de chapa
As linhas de perfilagem AMOB são desenvolvidas a produzidas de acordo com as necessidades do cliente. Esta forma de
desenvolvimento customizada, colocam a AMOB como uma referência mundial no fabrico deste tipo de equipamentos.
A experiência adquirida desde 1960 fazem com que as soluções desenvolvidas cumpram na plenitude as expectativas - da
bobine de chapa, à perfilagem, ao corte e caso necessário à curvatura integrada. As linhas de perfilagem de chapa AMOB
incorporam soluções verdadeiramente revolucionárias, de forma a optimizar a produção de perfis para as mais variadas
aplicações e sectores de actividade.
Armazém vertical de chapa

Este sistema anula a necessidade de fosso,
contribuindo para um funcionamento sem
interrupções da linha.

Versatilidade, diversidade e optimização de produção

Em função das necessidades do cliente e dos perfis a produzir, as linhas de perfilagem estar equipadas com mudança rápida de cassetes, ferramentas ajustáveis para
produção de perfis com diferentes dimensões, múltiplos perfis no mesmo equipamento, perfiladoras duplas com motorização partilhada, etc.

PF15

Linha de perfilagem CNC
Desenrolador, prensa, perfilagem, corte e descarga

Desenroladores

A gama de desenroladores AMOB é das mais amplas e
poderosas do mercado. Dos mais simples e ligeiros aos
mais poderosos desenroladores, com capacidade de até
15 Toneladas totalmente motorizados e com sistema de
carga e descarga integrados.

Soldadura de chapa

Solda entre si as extremidades das bobines de forma rápida e automática para reduzir desperdícios de material e os
tempos de inatividade na colocação de novos rolos.

Postos intermédios de furação e/ou conformação

As perfiladoras podem incorporar, diversos sistemas intermédios de punçonagem, conformação e marcação.
Sendo que as possibilidades vão do sistema mais simples a prensas de comando CNC com múltiplas ferramentas.

Comando CNC

Funcionamento sincronizado e automático de toda a linha,
com programação através de intuitivo control táctil CNC

Corte

As perfiladoras AMOB podem ser equipadas com corte
estacionário ou corte volante de alta performance.

Mesa de descarga

Para optimizar o processo, as linhas de perfilagem podem ser
equipadas com diversos tipos de mesa de descarga e paletização.

