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QUEM SOMOS

Alicerçando todo o conhecimento adquirido ao longo dos anos, a Inovocorte possui 
uma forte componente de I&D capaz de acrescentar valor aos projetos, com uma 
equilibrada simbiose entre o conhecimento e a tecnologia.
 
Possuímos como core business a metalomecânica, em particular de precisão, que nos 
permite atuar nas mais diversas áreas de negócio.

Além das capacidades enumeradas, consulte-nos, nós damos-lhe uma solução.

UNIDADES DE NEGÓCIO

Soldadura
A Inovocorte proporciona-lhe os mais diferentes 
tipos de soldadura como TIG, MIG/MAG, Por 
Pontos. Convencional e Robotizada.
Acabamento de superfícies
• Polimento

• Escovagem

6. CALANDRAGEM
Através do processo de calandragem, damos 
forma a chapas e laminados de metal, confer-
indo-lhes as curvaturas desejadas e um aca-
bamento de qualidade, consoante os diâmetros e 
comprimentos pretendidos.
• Comprimento máx.: 3000mm

• Espessura máx.: 6mm

7. MAQUINAÇÃO
A Inovocorte dedica-se ao fabrico de produto à 
medida do cliente através de soluções integradas 
de produção com recurso aos serviços/processos 
disponíveis, entre os quais se destacam:
• Maquinação CNC;

• Roscagem;

• Torno. 

8. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
Detemos um leque bastante variado de 
tratamento de superfícies ao seu dispor,  
com elevado rigor e qualidade.
• Decapagem;

• Metalização;

• Pintura Electroestática;

• Galvanização; 

• Zincagem; 

• Cromagem; 

• Niquelagem.

1. LASER TUBO
Corte 2D/3D de todo o tipo de tubos e perfis 
especiais em diversos materiais
• Carga de tubo máx.: 6500mm

• Descarga tubo máx.: 6500mm

• Tubo redondo: Máx.152,4mm | Mín. 12mm

• Tubo quadrado: Máx. 152,4 x 152,4mm | Mín. 12 x 12mm

• Perfis abertos e especiais

• Espessuras máximas de corte: Aço Carbono 12mm 

| Aço Inox 10mm | Alumínio 10mm | Latão  6mm | 

Cobre 6mm

2. LASER CHAPA
Corte de Laser chapa 2D de diversos materiais
• Área máxima de corte: 3000mm x 1500mm

• Espessuras máximas de corte: Aço Carbono 25mm 

| Aço Inox 25mm | Alumínio 25mm | Latão 10mm  

| Cobre 10mm | Titânio 6mm

3. CORTE E QUINAGEM
Corte

• Guilhotinas: até 6000mm

• Serviço de corte e estampagem a frio (Balancés)

Quinagem CNC
• Comprimento máx. 6000mm

• Espessura máx. 16mm

4. CURVATURA DE TUBOS
Efetuamos todos os serviços de serralharia 
destinados a diferentes setores de atividade.

5. SERRALHARIA
Serralharia Geral
Efetuamos todos os serviços de serralharia 
destinados a diferentes setores de atividade.

Laser Tubo Laser Chapa Corte e Quinagem Curvatura de Tubos

Serralharia Tratamento
de Superfícies

Calandragem Maquinação

A Inovocorte é o reflexo de 40 anos 
de experiência do grupo Salvador Abreu 
Machado no setor da metalomecânica.
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