
Solução EPC abrangente /
MRO/ Paragens Técnicas
SEGURANÇA E EFICIÊNCIA

MRO SOLUÇÕES 
SETORIAIS

SOLUÇÃO INTEGRAL
23000 REFERÊNCIAS  - 12  GAMAS

No setor da Manutenção e Operações 
Industriais, é imprescindível que haja um 
fabricante que garanta o fornecimento 
imediato das ferramentas quando e onde 
forem necessárias.

A EGA Master, graças ao seu elevado stock 
com disponibilidade imediata, garante 
uma resposta ágil através da sua excelente 
rede de distribuidores, colocando à sua 
disposição um técnico comercial no local 
para esclarecer qualquer dúvida.

RESPOSTA IMEDIATA
AMPLA REDE DE DISTRIBUIDORES

MAIS DE 150 PAÍSES



Este sistema cumpre com as  
diretivas da DROPS.

ANTI-QUEDA
A mais ampla gama de ferramentas industriais para trabalhos seguros 
em altura.

Sistema termo-retrátil inovador que permite adaptar qualquer uma das 
nossas ferramentas.

Especialmente concebidas para evitar acidentes com lesões nos dedos e 
mãos graças ao seu sistema inovador de �xação que dispensa a 
necessidade de segurar a chave.

Também com o sistema Antidrop®.

CHAVES DE PANCADA
DE SEGURANÇA TOTAL

Este sistema cumpre com as  
diretivas da DROPS.

SOLUÇÕES DE
SEGURANÇA

Instrumentos certi�cados pela ATEX para o funcionamento seguro em 
atmosferas potencialmente explosivas.

Ampla gama de rádios, lanternas, ferramentas hidráulicas e pneumáticas, 
bem como outros instrumentos de medição com a mais elevada inovação 
tecnológica.

ANTI-DEFLAGRANTE
A mais ampla gama de ferramentas certi�cadas para trabalhar em 
ambientes potencialmente explosivos, devido à presença de gases ou 
poeira.

Toda a gama disponível tanto em Cobre-Berilio como em Alumínio-Bronze. 
Também fabricamos produtos em latão, cobre e Acetilex®.

Ferramentas industriais com certi�cação BAM, laboratório alemão acreditado 
pela UE.

ATEX

SABIA QUE…

A dureza da liga Cu-Be é 40% superior à de Al-Bron, e por isso tem uma vida útil 
mais longa do que Al-Bron

A liga Cu-Be é mais segura do que Al-Bron. Cu-Be é especialmente recomendado 
em atmosferas identi�cadas sob o grupo IIC.

Para ambientes com acetileno, a EGA Master desenvolveu uma nova liga 
chamada ACETILEX®, a única opção segura em ambientes com acetileno  
(tem menos de 65% de cobre na sua composição)..

Se quiser saber mais sobre segurança 
em ambientes explosivos, descarregue 

o nosso white paper aqui:



FERRAMENTA
DE TUBO

A mais ampla gama de ferramentas e máquinas concebidas para 
utilização em ambientes industriais exigentes.

As nossas inovações e ferramentas de tubos patenteadas, tais como o nosso 
Mastergrip, tornam o seu trabalho mais e�ciente do que nunca.

SOLUÇÕES DE 
 EFICIÊNCIA

PORQUE O SETOR DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL CONFIA NA EGA MASTER?

FLEXIBILIDADE E PERSONALIZAÇÃO
Oferecemos soluções que vão de encontro às 

necessidades especí�cas de cada cliente, através da 

personalização ou produção de ferramentas de acordo 

com os requisitos do utilizador.

DISPONIBILIDADE IMEDIATA
Os nossos produtos estão sempre disponíveis em stock 

para entrega imediata. Oferecemos um grau de 

disponibilidade >98%, e 99% de entregas dentro do 

prazo estabelecido.

A MAIS AMPLA GAMA DE PRODUTOS
Somos o único fabricante que oferece uma solução integral, que 

permite reduzir os custos administrativos e logísticos associados 

ao processo de compra

Fabricamos 12 gamas e 23.000 referências!

FERRAMENTAS PREMIUM PARA USO INDUSTRIAL
Oferecemos soluções de qualidade premium para uso industrial. 

Todas as nossas ferramentas incluem uma garantia ilimitada (*).

*Exceto ferramenta anti-de�agrante

A mais ampla gama de ferramentas de aperto controlado. 
Aconselhamento e desenvolvimento de soluções à medida.

A gama incluí desde chaves dinamométricas digitais (chaves de controlo de 
aperto, chaves mini, de cabeças intercambiáveis...), chaves dinamométricas 
analógicas (mini, cabeças intercambiáveis, de binário pre-de�nido, de 
relógio, com isolamento 1000V...), hidráulicas e elétricas a bateria, até 
multiplicadores de binário e ferramentas para calibração e controlo. 

APERTO
CONTROLADO

Para um melhor controlo das ferramentas.
Personalizamos o design de cada tabuleiro de espuma, quer 
seja para carrinhos, caixas, estojos ou kits de ferramentas.

100% personalizado à la carte!

PERSONALIZAÇÃO
DE TABULEIROS
E FERRAMENTAS

Também marcamos cada ferramenta com o seu logótipo 
ou nome de empresa/fábrica para melhorar a 
rastreabilidade e reduzir perdas dispendiosas!

Equipamento hidráulico e pneumático concebido para utilização 
subaquática e para trabalhar a qualquer profundidade atingível pelos 
mergulhadores.

A gama inclui rebarbadoras, chaves de impacto, berbequins e serras, entre 
outros.

UTILIZAÇÃO SUBAQUÁTICA
AQUAMASTER



EXPERIÊNCIA COMPROVADA

COMPLEXO PETROQUÍMICO  DE SADARA
ARABIA SAUDITA

Valor do projeto: 843.659,20 US$
  • 3 fases em 10 semanas. 
  • Entrega antes do prazo estabelecido pela KBR.

  • 18 categorias de produtos diferentes.
  • Mais de 450 armários e trolleys de ferramentas.

39.130 Ferramentas
em mais de 2.750 tabuleiros personalizados.

MSC Mediterranean Shipping Company
ITÁLIA

Valor do projeto: 629.489,34 €
  • Ferramentas Premium para uso industrial.
  • Ampla Gama de produtos, oferecidos por um único    
    fabricante.
  • Distribuição a nível mundial, em mais de 150 países.

Projeto: 
  • Acordo de um ano para fornecimento de conjuntos de  
    ferramenta industrial premium.

O QUE DIZEM OS NOSSOS CLIENTES

OS NOSSOS USUÁRIOS MAIS EXIGENTES

Valor do projeto: 247.252,75 US$
Projeto:
  • Acordo de um ano para fornecimento de ferramenta industrial 
premium.

CAMERON INTERNATIONAL SCHLUMBERGER GROUP
QATAR

Valor do projeto:  99.985,13 €
 • Conjuntos completamente personalizados de ferramenta antide�agrante .
Projeto:
  • Equipamentos de manutenção externa de instalações LNG.

REPSOL BUTANO
ESPANHA

VALLEN A SONEPAR COMPANY 
(MEXICO)

“A segurança é muito importante para nós. 
Através da EGA Master, temos acesso às 

soluções de que precisamos para ajudar na 
segurança e produtividade dos nossos 

utilizadores �nais.”

 EXIN TÉCNICAS TUBULARES 
(ESPANHA)

Carlos Lillo
 Gestor de Compras e Produção

“Como resultado da compra de ferramentas 
EGA Master, conseguimos melhorar os 
nossos indicadores de segurança no 

trabalho e, ao mesmo tempo, minimizar as 
paragens operacionais que eram tão 

dispendiosas para nós.”

SJP MANTENIMIENTOS 
INTEGRALES (ESPANHA)

“A EGA Master oferece-nos um único ponto de 
acesso a todas as nossas necessidades, o que 

tendo em consideração que somos uma empresa 
de manutenção é uma vantagem. Com a EGA 

Master temos qualidade nos produtos que 
compramos, e sempre com um serviço imbatível.”

Nicolás Moreno Moreno 
Gestão

Eng. Manuel Alberto Rendón Ávila
Director comercial


