A P R E S E N TA Ç Ã O I N S T I T U C I O N A L
julho de 2016

DISPOMOS DE UMA AMPLA VARIEDADE
DE MÁQUINAS DE INJECÇÃO
ENTRE 35 TONELADAS E 500 TONELADAS

I

A S M A RT I N J E C T

A SMARTINJECT
História e Missão

A SMARTINJECT

A SMARTINJECT foi constituída em Janeiro de 2015 para dar
resposta às necessidades de testes de moldes (incluindo préséries) e pequenas produções em injeção de plástico que se
verificavam na região de Leiria.
A empresa iniciou a sua operação na OPEN – Incubadora de
empresas da Marinha Grande, recorrendo a aquisição de 7
máquinas de injeção
Para prestar um serviço de excelência criou no mesmo
espaço uma zona de manutenção, com bancada própria, e
armazenamento de moldes, usada pelas empresas que têm
os moldes em teste. Esta zona permite o ajuste rápido dos
moldes facilitando e acelerando a preparação e montagem
dos mesmos.

LOCALIZAÇÃO

A SMARTINJECT
História e Missão

A SMARTINJECT

A SmartInject é uma empresa que oferece aos seus clientes
soluções de engenharia e Injecção de plásticos,
nomeadamente na realizção e desenvolvimento de ensaios e
de produção de pré-séries
A nossa equipa de colaboradores altamente especializados
desempenhem em perfeita harmonia com o cliente projectos
de sucesso
A conjugação de equipamento e tecnologia de ponta,
equipas especializadas, sistema organizativo eficaz,
comunicação constante com o nosso cliente e a excelência
do nosso produto, é a principal razão do nosso sucesso

MISSÃO

Assegurar a qualidade dos
serviços prestados
Recurso a tecnologias de ponta
acompanhando a constante
inovação
Criar condições que assegurem a
satisfação dos seus colaboradores
VISÃO

Ser reconhecida no seu setor no
contexto global
Produzir em larga escala com
eficiência e garantindo a qualidade
exigida

A SMARTINJECT
Política de Gestão

POLÍTICA DE GESTÃO
A SMARTINJECT pretende fomentar uma cultura organizacional focalizada na gestão profissional
baseada na monitorização, avaliação, controlo e melhoria contínua dos seus serviços dando resposta às
suas áreas de competitividade.
Para tal é premente analisar a empresa de forma integrada e definir áreas de desenvolvimento
estratégico, operacional e de suporte que sejam geradoras contínuas de valor sustentável.
De forma a estabelecer e implementar as condições necessárias para a garantia da satisfação das
necessidades e expetativas dos seus clientes, assegurar a melhoria contínua do seu sistema de gestão,
a SMARTINJECT compromete-se a:

Apostar na satisfação das
necessidades e expetativas
dos seus clientes, com vista
à sua fidelização.

Melhorar continuamente os
seus produtos e serviços.

Estabelecer e consolidar um
Sistema de Gestão eficaz e
constantemente melhorado.

A SMARTINJECT
Política de Gestão

POLÍTICA DE GESTÃO
A SMARTINJECT pretende fomentar uma cultura organizacional focalizada na gestão profissional
baseada na monitorização, avaliação, controlo e melhoria contínua dos seus serviços dando resposta às
suas áreas de competitividade.
Para tal é premente analisar a empresa de forma integrada e definir áreas de desenvolvimento
estratégico, operacional e de suporte que sejam geradoras contínuas de valor sustentável.
De forma a estabelecer e implementar as condições necessárias para a garantia da satisfação das
necessidades e expetativas dos seus clientes, assegurar a melhoria contínua do seu sistema de gestão,
a SMARTINJECT compromete-se a:

Estabelecer e rever os
objetivos do Sistema de
Gestão, de forma a
evidenciar o compromisso da
melhoria contínua.

Garantir o cumprimento dos
requisitos legais aplicáveis e
outros que subscreva.

Informar, de forma
responsável e transparente,
as partes interessadas sobre
o desempenho do seu
Sistema de Gestão.

A SMARTINJECT
Política de Gestão

POLÍTICA DE GESTÃO
A SMARTINJECT pretende fomentar uma cultura organizacional focalizada na gestão profissional
baseada na monitorização, avaliação, controlo e melhoria contínua dos seus serviços dando resposta às
suas áreas de competitividade.
Para tal é premente analisar a empresa de forma integrada e definir áreas de desenvolvimento
estratégico, operacional e de suporte que sejam geradoras contínuas de valor sustentável.
De forma a estabelecer e implementar as condições necessárias para a garantia da satisfação das
necessidades e expetativas dos seus clientes, assegurar a melhoria contínua do seu sistema de gestão,
a SMARTINJECT compromete-se a:

Promover a utilização sustentável de recursos e
a incorporação de tecnologias seguras e
inovadoras na gestão das suas atividades.

Sensibilizar, formar e envolver os seus
colaboradores na persecução desta Política,
fomentando as suas competências
individuais, a proteção do ambiente e a
promoção das condições de trabalho.

II

CENTRO DE ENSAIOS E
PRODUÇÕES

CENTRO DE ENSAIOS E PRODUÇÕES
Realização de Ensaios

METODOLOGIA

Agendamento /
Reserva da
máquina

Estufagem de
material quando
necessário

Recepção e
montagem do
molde na máquina
respectiva

Envio do relatório
de produção em
formato digital

Aprovação / Não
aprovação do
molde por parte
do cliente

Realização do
teste

Desmontagem do
molde e envio
do molde para o
cliente

AVISO
Envio fatura via
correio / emai

Os nossos colaboradores
altamente especializados e
dinâmicos juntamente com a
organização do espaço permitenos reduzir os tempos de setup
dos moldes, poupando aos nossos
clientes tempo e dinheiro.

CENTRO DE ENSAIOS E PRODUÇÕES
Produções

METODOLOGIA

Pedido de
orçamento e
aprovação do
mesmo

Agendamento /
Reserva da
máquina

Envio fatura via
correio / emai

Expedição do
produto acabado
para o cliente

Estufagem de
material quando
necessário

Recepção do
molde e montage
do molde na
respective
máquina

Realização do
teste

Embalamento e
armazenamento
do produto
acabado

Inicio da
produção com
controlo de
qualidade
continuo

Aprovação / Não
aprovação do
molde por parte
do cliente

Todas as produções são acompanhadas continuamente por um responsável que ficará encarregue de
garantir a qualidade de todo o processo produtivo, do produto e do seu respectivo embalamento.

III

S E RV I Ç O S D E E N G E N H A R I A

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Principais procedimentos

MAPA DE PROCESSOS

Receção do
projeto

Análise e cotação

Concepção e
design

Desenvolvimento
e engenharia

Prototipagem

Controlo de
Qualidade

Ensaio Final

Melhoramento /
Aprefeiçoamento

Ensaio Inicial

Produção

Através de fortes parcerias com algumas das principais entidades do sector, a SmartInject pode
desenvolvar projectos “chave na mão”, sendo estes customizados de acordo com o as necessidades dos
nossos clientes

IV

E Q U I PA M E N TO S

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
Demag 35 Toneladas

ESPECIFICAÇÕES

Força de fecho (tons) – 35
Alcance de abertura (mm) - 520
Extracção (mm) - 105
Diâmetro Fuso (mm) - 18
Pres.de inj. (Bar) - 1920
Volume (cm3) - 42
Peso de Inj. (Grs) - 20

IMAGEM

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
Demag 60 Toneladas

ESPECIFICAÇÕES

Força de fecho (tons) – 60

Alcance de abertura - 300
Extracção (mm) - 100
Diâmetro Fuso (mm) – 32
Pres.de inj. (Bar) – 1422
Volume (cm3) - 77
Peso de Inj. (Grs) - 69

IMAGEM

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
Demag 120 Toneladas

ESPECIFICAÇÕES

Força de fecho (tons) - 120

Alcance de abertura - 450
Extracção (mm) - 140
Diâmetro Fuso (mm) - 40
Pres.de inj. (Bar) – 2371
Volume (cm3) - 255
Peso de Inj. (Grs) - 206

IMAGEM

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
Demag 150 Toneladas

ESPECIFICAÇÕES

Força de fecho (tons) – 150

Alcance de abertura - 500
Extracção (mm) - 160
Diâmetro Fuso (mm) - 45
Pres.de inj. (Bar) - 1935
Volume (cm3) - 323
Peso de Inj. (Grs) - 288

IMAGEM

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
Krauss Maffei 350 Toneladas

ESPECIFICAÇÕES

Força de fecho (tons) - 350

Alcance de abertura - 920
Extracção (mm) - 250
Diâmetro Fuso (mm) - 80
Pres.de inj. (Bar) - 1829
Volume (cm3) - 1433
Peso de Inj. (Grs) - 1304

IMAGEM

EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
Tederic 500 Toneladas

ESPECIFICAÇÕES

Força de fecho (tons) - 500
Alcance de abertura - 800
Extracção (mm) - 200
Diâmetro Fuso (mm) - 75
Pres.de inj. (Bar) - 2165
Volume (cm3) - 1712
Peso de Inj. (Grs) - 1624

IMAGEM

