SOMOS COMPROMETIDOS
EM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Desenvolvendo continuadamente sua capacitação, a
Tecnimex foi pioneira, e continua sendo a empresa
líder no Brasil no campo das tecnologias de metrologia
industrial.
Contamos com o maior número de equipamentos
e equipes técnicas do mercado, para atender aos
clientes com qualidade, rapidez e eficiência.

Pronta para atender às mais rígidas demandas de nossos
clientes quanto à comprovação técnica, legal, financeira,
fiscal, trabalhista, de segurança e de saúde ocupacional,
a Tecnimex tem portas abertas em empresas de todo o
mundo.

Flexibilidade para realizar todo
tipo de medição em qualquer
planta e região.
A Tecnimex esta preparada para
efetuar grandes deslocamentos,
e adequar-se ao dia dia de seus
clientes.

Rua Salvador Lahoz, 342
São José dos Campos.
Phone: + 55 (12) 3209-5090
Email: service@tecnimex.com
Website: www.tecnimex.com.br

service
Engenharia de Medição e Topografia Industrial

Conheça as soluções definitivas de serviços de
metrologia industrial oferecidas pela Tecnimex

ALINHAMENTOS,
MEDIÇÕES E INSPEÇÃO.
JUNTOS NO PROJETO,
INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO.

Açúcar e
Àlcool

Aeroespacial

Alúminio

Automotivo

Cimento

Defesa

Engenharia
Civil

Geração
de Energia

QUAL SUA INDÚSTRIA?

Toda indústria necessita de uma solução específica
de medição. Pra cada cliente, a TECNIMEX
identifica uma tecnologia adequada para realizar
controles dimensionais, sem interferir em seus
processos produtivos, fornecendo dados claros
e objetivos.

ALINHADO = PRODUTIVO
Em sua vida útil toda máquina pode sofrer
alterações e deformidades. O alinhamento
periódico de um equipamento evita perdas de
produção e qualidade.

Indústria de
Aerogeradores

CLAREZA EFICIÊNCIA
Receba um relatório detalhado e ilustrativo
sobre o alinhamento.
O controle dimensional de produtos e
máquinas convencionais demanda maior
tempo de parada, apresentando resultados
menos precisos. As tecnologias de metrologia
3D e o know-how da Tecnimex permitem
análises mais rápidas, com maior precisão
e fácil interpretação dos relatórios técnicos
apresentados.

Máquinas
Ferramenta

Medição
Volumétrica e
Digitalização de
Ambientes

Naval

Papel e
Celulose

Petróleo
e Gás

Siderurgia

LASER TRACKER

Sistema de rastreamento por feixe de laser que permite medir
simultaneamente 3 eixos (X, Y e Z) de qualquer objeto.

FOTOGRAMETRIA

Medição por registro de imagens (fotografias), que reconhece,
com altíssima precisão, as coordenadas nos três eixos (X, Y e Z).

INTERFEROMETRIA A
LASER

Com ela é possível identificar qualquer mínima variação entre
as especificações do fabricante e a condição atual da máquina.

DIGITALIZAÇÃO DE
AMBIENTES - Utilização de Drones Sistema que usa um feixe de laser para varrer um ambiente
inteiro, por exemplo, um galpão industrial, uma pilha de
matéria prima ou um edifício.

MEDIÇÃO ANGULAR
Medir a precisão de posicionamento de qualquer eixo rotativo
de máquina

BALLBAR

Identificar com precisão problemas como: folgas em fusos de
esferas, erros de interpolação, diferença na resposta dinâmica
entre eixos, etc.

Telecomunicações
Radioastronomia

