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A indústria fabrica produtos que se destinam a outras

indústrias de diversos sectores, ou mesmo para o

consumidor final.

Os principais processos produtivos utilizados na 

produção de transformados plásticos são a extrusão, 

injecção, rotomoldagem, emulsão e termoformagem a 

vácuo. Nesta palestra iremos abordar de uma forma 

resumida o processo produtivo extrusão. 



 A maioria dos equipamentos que desenvolvemos 
e produzimos internamente destinam-se à 
industria de transformação de plástico para 
embalagem e que utilizam a extrusão como 
processo produtivo. 



AS NECESSIDADE QUE ASSISTIMOS E O PRODUTO 

FINAL

PLASTICOS P/ A INDUSTRIA:

- NORMALMENTE FORNECIDA EM BOBINE PARA 
EMBALAGEM (EX: INDUSTRIA ALIMENTAR)



PLASTICOS P/ COMERCIO:

- SACOS DE PLÁSTICO



PLASTICOS P/ AGRICULTURA:

- NORMALMENTE FORNECIDO EM BOBINES





 Somos uma empresa sediada em Leiria-
Barosa, e desde 1994 que criamos, 
desenvolvemos e construímos acessórios e 
maquinas para a industria de extrusão do 
plástico, mas também do papel e da cortiça.

 (filme apresentação)



 A evolução da F.Caixeiro Lda sempre se pautou pela
busca contínua da inovação, baseada na qualificação
e competências dos nossos recursos humanos, de
forma a permitir uma resposta rápida e adaptada às
necessidades e ideias dos nossos clientes.

 Sempre atentos às necessidades dos nossos clientes,
temos vindo a alargar o vasto leque de produtos,
bem como a melhorar alguns já existentes.

 A nossa preocupação reside, não só, na qualidade
dos nossos produtos, como também prestamos uma
atenção personalizada aos nossos clientes, com vista
à solução dos seus/nossos problemas.

 Desde 2000 que conseguimos a certificação da ISO
9001, que nos permite fazer certificação CE das
máquinas e equipamentos que produzimos.



 Departamento de projecto mecânico e 
projecto eléctrico e programação



SERRALHARIA MECÂNICA



MAQUINAÇÃO (TORNEAMENTO E FRESADORAS)



MONTAGEM MECÂNICA E ELÉCTRICA



CONTROLO DE QUALIDADE



MACROPERFURADORES



MICROPERFURADOR A QUENTE



GRUPOS DE IMPRESSÃO



REBOBINADORA JUMBO C/MACROPERFURADOR







OBRIGADO!!


