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A MOVICONTROL, S.A. presente no mercado desde 1987, possui uma grande
experiência no fornecimento de soluções para a Indústria através dos seus dois
departamentos – Departamento de Telas Transportadoras e Óleo‐Hidráulica. A empresa
conta com um total de 70 colaboradores e tem instalações próprias em Lisboa, Porto,
Castro Verde e Albergaria a Velha, com uma área de 5.500 m2. O Departamento de Telas
Transportadoras fornece uma vasta gama de materiais com a possibilidade de aplicação
no local 24h/dia. Este departamento tem técnicos experientes que podem ajudar a
encontrar a melhor solução para as vossas aplicações e dar apoio na resolução de
problemas com transportadores. Dos produtos comercializados por este Departamento
destacam‐se as seguintes marcas:

Tapetes Transportadores
Fornecemos todo o tipo de tapetes transportadores, dos quais
destacamos:
 Tapetes em PVC lisos ou com relevo, com ou sem aplicação de perfis
 TIPO “U” – De cor verde com boa resistência à abrasão, ao corte e adequadas ao transporte na presença de óleos minerais
e substâncias químicas.
 TIPO “L” – De cor verde ou cinzenta com baixa dureza da cobertura superior e com alto coeficiente de atrito e uma baixa
resistência à abrasão e à ação de produtos gordurosos.
 TIPO “G” – De cor preta com alta dureza da cobertura superior.
 TIPO “N” – De cor preta autoextinguiveis, antis estáticas DE ACORDO COM AS NORMAS DIN ISO – AFNOR STANDARDS E
DE BAIXO RUÍDO.



Tapetes em PU (poliuretano) lisos ou com relevo, com ou sem
aplicação de perfis
 TIPO “P” – De cor verde com uma alta resistência à abrasão, óleos, gorduras e solventes para
limpeza.

Tipos de perfis



Tapetes transportadores de poliéster e feltro
 TIPO “B” – De tecido em poliéster com uma trama flexível e impregnada em poliuretano com um
baixo coeficiente de atrito e alta resistência à abrasão, são também recomendadas em presença
de fluidos viscosos, substâncias gordurentas e agentes químicos não agressivos.
 TIPO “SAM” – Com elevada resistência à abrasão e a altas temperaturas (120ºC) e uma ótima
resistência a óleos e gorduras.

 Tapetes transportadores de PVC ou PU lisos ou com relevo, com ou
sem aplicação de perfis. Aprovados pela FDA/USDA para a indústria
alimentar
 TIPO “F” – De cor branca com elevada resistência aos óleos e gorduras animais, vegetais e
minerais.
 TIPO “E” – De cor branca antiestéticas DE ACORDO COM AS NORMAS DIN ISO – AFNOR.
 TIPO “P” – De cor branca com excelente resistência a óleos e gorduras animal, vegetal e mineral
e a produtos químicos

 Tapetes transportadores de poliéster ou algodão/poliéster
utilizadas na indústria alimentar e de embalagens

 Tapetes transportadoras em tecido ou fibra de vidro, impregnadas
de PTFE (teflon) ou silicone

Tapetes transportadores em malha de aço
 Tapetes de malha de aço galvanizado, inox, zincado de fio redondo
ou laminado, com varetas onduladas ou direitas e extremidades
soldadas

 Tapetes de malha de aço galvanizado, inox ou zincado de fio
redondo ou laminado, com varetas onduladas ou direitas e
extremidades soldadas com aplicação de correntes laterais.

 Tapetes de malha de aço galvanizado, inox ou zincado de tripla
espira varetas onduladas e extremidades soldadas. Com bordos
reforçados. Alveolar tipo zig‐zag e com aplicações especiais.

 Tapetes de malha de aço inox e em music wire tipo flat‐flex direito
ou com flexão lateral
As Malhas Flat‐Flex® têm um desempenho excelente na indústria há mais de 85 anos . Com até 86%
da área de superfície aberta, as correias Flat‐Flex® promovem o fluxo ar máximo e são a solução
ideal para os principais transformadores de alimentos. O design Flat‐Flex® aprovado pela USDA e a
capacidade de limpeza no local, tornam ainda mais fácil manter a sua higiene pois foi desenvolvido
para reduzir a aderência dos alimentos ao minimo. Existem vários tamanhos e passos de fio para
escolher.

 Tapetes de malha de aço inox convergentes ou divergentes. Eye‐
Flex, Compactgrid
Os tapetes transportadores de aço Eye‐Flex® são projetados para aplicações que exigem uma correia
extremamente resistente e de longa duração. A maior resistência, capacidade de carga e perfil de
superfície plana aberta do Eye‐Flex são a resposta para todas as suas necessidades de transporte
pesado, quer tenha uma aplicação nova ou de substituição.

 Acessórios para os tapetes tipo Flat‐Flex e Eye‐Flex
Carretos, tambores maquinados e clips de ligação

Tapetes Modulares
 Tapetes modulares em polipropileno, Polietileno e acetal que podem
ser abertos ou fechados, com ou sem perfis.




Este tipo de tapetes aplica‐se em todo o tipo de indústrias, inclusive alimentares.
Têm a facilidade de poderem ser montados de forma a terem flexão lateral.
Podem ainda conter aplicações ou relevos especiais em polipropileno.

 Fornecemos todo o tipo de acessórios para os tapetes modulares.
Carretos em polipropileno, acetal e aço inox, anéis de fixação, guias de
deslizamento e pentes de transferência

Correntes metálicas e de plástico
Comercializamos tapetes em corrente metálica ou de
plástico conforme a aplicação





Correntes metálicas de movimento retilíneo em aço carbono, inox,
inox 316, hard inox e HQ inox

Correntes metálicas de flexão lateral em aço carbono, inox e inox 316,
hard inox e HQ inox

 Correntes metálicas de movimento retilíneo e de flexão lateral com
aplicações de borracha em hard inox

 Correntes metálicas de placas de movimento retilíneo e de flexão
lateral em aço carbono e inox

 Correntes plásticas de movimento retilíneo e de flexão lateral em acetal
e polipropileno

 Correntes plásticas vácuo de movimento retilíneo e de flexão lateral

 Correntes plásticas de movimento retilíneo e de flexão lateral com
aplicações de borracha

 Correntes plásticas de movimento retilíneo e de flexão lateral

Correias de Transmissão e Termosoldáveis
 Correias planas de transmissão sintéticas, de couro‐crómio e
correias especiais para a indústria gráfica, cartonagem, elevadores
magnéticos e sector de embalagem

 Correias termosoldáveis redondas lisas, rugosas e perfuradas.
Correias termosoldáveis trapezoidais lisas e dentadas, pentagonais
planas e crista

Acessórios
 Ligadores metálicos para tapetes transportadores de inox ou
galvanizados e alcatruzes para tapetes transportadores em nylon e
polietileno

OUTROS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELA

 Gama completa em Óleo Hidráulica ‐ Atividade principal da empresa
 Pneumática ‐ Parker
 Compressores de ar ‐ ABAC
 Lubrificação – SKF e Lincoln
 Sprays de lubrificação e de pintura ‐ CRC, WD 40
 Equipamentos oficinais ‐ Samoa
 Equipamentos de proteção individual ‐ Industrial Starter, Velilla, Marca
 Luvas descartáveis – Innovative gloves
 Lanternas e projetores de Led ‐ Scangrip
 Ferramentas Manuais ‐ Jonnesway
 Ferramentas Elétricas – Milwaukee, Makita
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