
A sua empresa de Confiança
Para todos os sectores



Produtos de alta Qualidade e garantia de prestigiadas marcas destacando-se entre outras:

Disponibilidade de Lubrificantes em 
stock de várias marcas
Vasta Gama de produtos e embalagens
Soluções à medida de cada cliente
Entregas rápidas em todo o país

Lubrificantes Auto Ligeiros
Lubrificantes Veículos pesados
Lubrificantes Industriais

Qualidade dos Lubrificantes
Independência da organização
Serviços Técnicos de Lubrificantes
Análise de óleos em serviço
Estudos e Recomendações de Lubrificantes
Análise de avarias

Mais de 20 anos de experiência nas áreas 
de Manutenção Industrial e Lubrificação

Qualidade

A Tecnigradil dispõe de um armazém central de área superior a 1000 m2 com um 
portfólio alargado de lubrificantes de prestigiadas marcas, procurando corresponder às 
necessidades individuais de cada cliente. A organização e controlo interno do armazém, 
baseada em modernas técnicas de gestão de stocks, associada a uma rede de distribuição 
Nacional, permitem dar uma resposta adequada e rápida aos nosso clientes, procurando 
sempre servir os clientes ao menor custo.

Somos uma empresa fundada em 1992 e temos como objectivo oferecer a todos os 
nossos clientes produtos  e serviços para melhorar a gestão da manutenção nas vertentes 
técnica e económica.

Os nossos serviços têm como principal missão apoiar o seu serviço de manutenção, 
trabalhando em conjunto de modo a identificar as soluções que conduzam a uma contínua 
optimização de recursos, contribuindo para a redução de custos operacionais e aumento 
da produtividade.

Experiência

Capacidade Logística

Soluções de Lubricação

Lubrificantes e Serviços

Soluções Técnicas e Comerciais para 
cada cliente



Gestão total de Manutenção Industrial - Lubrificação

Estudo, Organização e planeamento da manutenção

 Informatização dos serviços de manutenção

Programas de análises de óleos em serviço

Serviços de Lubrificação

Análise de Vibrações em 
Estruturas e Rolamentos 
de Máquinas

Dotada de elevada capacidade tecnológica, rigor e qualidade das suas prestações, a TECNIGRADIL tem vindo a obter o reconhecimento 
dos seus clientes nos serviços, assistência e manutenção de instalações e equipamentos nas mais diversas áreas da indústria. Contratos  
de Manutenção Preventiva e Assistência Técnica a equipamentos de empresas de diversos ramos industriais (Alimentar, Celulose/Papel, 
Matadouros, Cerâmicas, Vidreiras, entre outras), com intervenções em: 

Planeamento e cumprimento da totalidade das ações de Manutenção.
Reprogramação atempada, das tarefas planeadas e não executadas.
Actualização da base de dados de acordo com as alterações.

A Tecnigradil dispõe de tecnologia para controlo de 
vibrações em elementos estruturais das máquinas, bem 
como controlo de vibrações em rolamentos. De acordo com 
um plano estabelecido com cada cliente, serão asseguradas 
rotinas de verificação do nível de vibrações e elaborados 
relatórios de acompanhamento.

A Tecnigradil dispõe de um grupo de técnicos de Lubrificação especializados os quais sempre que necessário acompanham as equipas locais dos 
clientes nos procedimentos de lubrificação e transição de lubrificantes. Seguindo os planos de lubrificação previamente elaborados. Se necessário, 
dispomos de técnicos lubrificadores para prestar serviços de lubrificação, por contrato nas instalações dos nossos clientes.

A Tecnigradil, dispõe de um serviço móvel de lubrificação, apoiado por viaturas próprias devidamente equipadas, 
para deslocação periódica às instalações de clientes de média dimensão, onde a quantidade de trabalho não 
requer um operador a tempo total. Estes serviços, poderão incluir ou não o fornecimento de lubrificantes.

De acordo com as necessidades de cada cliente, será elaborado o respectivo contrato de serviços,  
podendo ser resumido, apenas num valor mensal contratado, onde sejam incluídos produtos e serviços.

No ambito destes serviços são planeadas as seguintes actividades:

            Frequências de Lubrificação

            Quantidades de Lubrificantes

            Frequências de verificação de níveis de óleo

            Frequência de mudanças de óleo

            Tipos de Lubrificantes

            Relatórios de execução

            Relatórios de anomalias

Recolha de amostras dos lubrificantes em uso, de acordo com planos pré-estabelecidos para controlo da condição de lubrificantes e de 
equipamentos. Respetivo envio para os laboratórios e com a receção dos diagnósticos laboratoriais, serão feitas recomendações.

A informatização das actividades de gestão de manutenção são feitas com recurso a software especializado, trabalhando em ambiente WEB. Cada 
utilizador, dispõe de uma palavra passe, a qual permite o acesso aos programas em qualquer localização, via internet. A Tecnigradil, dispõe da 
SOLUÇÃO ABISMO, dedicada à gestão de Lubrificação e da SOLUÇÃO GLOSE para gestão de activos que permite optimizar e automatizar todas as 
actividades relacionadas com equipamentos. Atravéz desta plataforma GLOSE é possivel identificar todos os activos da organização de cada cliente 
(desde edificios, equipamentos, viaturas, etc. ). Uma grande vantagem é a leitura e utilização de dados com recurso a tablets/smartphones, banda 
larga móvel  usando o software Android).

Muito fácil de utilizar, não requer conhecimentos de informática. Manifestamente de grande eficiência para gestão e controlo de activiades de 
manutênção, permitindo a integração de todas as áreas relacionadas com gestão de activos, gestão de manutenção (Preditiva, preventiva e 
correctiva), gestão de armazéns e compras, reportando aos responsáveis das fábricas e da manutenção toda a informação necessária para o controlo 
técnico e económico da manutenção.

Permite a gestão de manutenção segundo os procedimentos da Qualidade e de acordo com o plano de Segurança, Saúde, Meio ambiente e 
controlo e EPI’s. Permite, ainda, a organização e optimização dos rescursos disponiveis graças à facilidade de planificação e distribuição de tarefas. 
A implementação do Abismo irá permitir adequar a actividade de manutenção ao cumprimento das normas ISO de qualidade e assegurar os meios 
produtivos de acordo com os procedimentosde qualidade estabelecidos.

Lubrificantes e Serviços



Tecnigradil - Engenharia e Manutenção, Lda.
Estrada Nacional 8,  km 30,5,  - Ponte do Gradil

2665 - 153 Gradil - Portugal   
Telefone: 261 962 464

Fax: 261 963 252
Email: tecnigradil@tecnigradil.pt


