
Ferramentas Industriais 
e de Segurança Premium

A operação e manutenção da infraestrutura de produção 
e distribuição de energia envolve riscos criados pela 
voltagem elevada e pelos campos magnéticos.  

Graças à especialização neste setor, a EGA Master oferece 
ferramentas �áveis e seguras, que garantem a segurança 
e e�ciência dos utilizadores. 

DISPONIBILIDADE DE STOCK PARA ENTREGA IMEDIATA

ENERGIA
SOLUÇÕES SETORIAIS



SOLUÇÕES DE
SEGURANÇA

SABIA QUE…

As ferramentas isoladas devem ser utilizadas quando se trabalha com ou perto de 
objetos sob tensão elétrica.

O regulamentação exige que a tensão seja desligada antes de se iniciar qualquer 
operação; no entanto, considerando que existe sempre risco de “voltagem residual” ou 
do retorno da tensão, as ferramentas isoladas são fundamentais para proteger os 
técnicos. 

Se quiser saber mais sobre segurança 
em trabalhos em tensão, visite o 

nosso website: 

ANTI-MAGNÉTICA
DE TITÂNIO

Este sistema cumpre com 
as diretivas da DROPS

ISOLADA 1000V

ANTI-QUEDA - 1000V

Ferramentas isoladas que cumprem com a norma IEC 60900, 
sendo todas submetidas ao teste dielétrico a 10.000 V, teste de 
aderência, penetração dielétrica, impacto e de in�amabilidade, 
de acordo com a rigorosa norma europeia.

Uma gama extensa de ferramentas isoladas (chaves, alicates, aperto 
controlado, chaves de caixa, pinças) e outros produtos isolantes 
(tapetes, luvas, ...), que garantem a segurança dos trabalhadores. 

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

Sistema termo-retrátil inovador, que permite adaptar qualquer das 
nossas ferramentas para trabalhos em altura.

As ferramentas em titânio totalmente não magnéticas são 
fabricadas com a liga de Titânio  6A1-4V, por forma a serem 
utilizadas nas indústrias mais exigentes , como a aeroespacial, 
médica ou militar, entre outras.

Utilizar ferramentas de aço em ambientes com campos magnéticos 
representa um risco, tanto para a segurança dos funcionários como 
para as máquinas e equipamentos em que estão a operar. Nestes 
ambientes, apenas as ferramentas em titânio são adequadas para 
garantir a segurança e produtividade das atividades de manutenção 
e reparação.



FERRAMENTA
INDUSTRIAL

A gama mais completa de ferramentas e medidas do mercado, 
desde as mais pequenas até as maiores, incluíndo medidas não 
padronizadas.

A gama incluí desde martelos a chaves de pancada, até chaves de 
caixa impacto de todos os tamanhos. 

SOLUÇÕES DE
EFICIÊNCIA

PORQUE O SETOR ENERGÉTICO 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 disponíveis em stock para 

entrega imediata. Oferecemos um grau de 

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

prazo estabelecido.  

A GAMA MAIS AMPLA 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

EQUIPAMENTOS
ELETRÓNICOS

ESD

Gama extensa de instrumentos eletrónicos de teste e medida, 
inovadores e de alta precisão, que permitem aos utilizadores 
pro�ssionais realizar o seu trabalho com a máxima e�ciência e 
garantia.

A gama incluí pinças amperimétricas, multímetros, luxímetros, 
medidores de distância laser.

Gama de ferramentas ESD eletrodissipativas, para trabalhos 
com equipamentos electrónicos. Os produtos ESD dissipam a 
energia eletrostática de forma controlada e segura, tanto para o 
utilizador como para os componentes eletrónicos.

A gama incluí alicates, chaves de fenda e pulseira antiestática,
para máxima segurança.



EXPERIÊNCIA COMPROVADA

SALINE WATER CONVERSION CORP.
ARÁBIA SAUDITA

NAWAH ENERGY COMPANY
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

ELECGAS
PORTUGAL

Prazo de entrega:  4 semanas.

Âmbito: 
  • Ferramenta Antichispa Cu-Be.
  • Ferramenta isolada 1000V.
  • Ferramenta industrial.

DATENGXIA HYDROPOWER
CHINA

Projeto: 
  • Planta hidroléctrica Datengxia

Âmbito: 
  • Desenvolvimento e personalização de uma solução 4.0  para o 

      controlo de ativos

  • 15 Armários-carros com a integração de estações  inteligentes          

     TCS e com 1500 referências diferentes de ferramenta industrial            

     premium distribuidas por mais de 100 tabuleiros personalizados

Valor do projeto: 167.192,48 US$

Valor do projeto: 359.170 US$

Projeto:
  • Central Elétrica e de Dessalinização de Yunbu (Fases 2 e 3)

Âmbito:
  • 100 carros de ferramentas.
  • Mais de 250 referências diferentes de ferramenta geral.
  • Ferramenta hidráulica.

O QUE DIZEM OS NOSSOS CLIENTES 

ELECTROPAULO (BRASIL)

"A persistência na busca de soluções 
demonstrada pela EGA Master, é uma clara 
evidência do compromisso da empresa 
em atender às necessidades e exigências 
dos seus clientes."

Glauber Lima Fraga
Gestor de Projetos

EVODIS (BELGIUM)

Peter Verhoest
Gestor Técnico Comercial

 “Se ao menos todos os fornecedores 
fossem tão pro�ssionais quanto a EGA 
Master.”

EGE HAINA (REPÚBLICA DOMINICANA)

“Con�ámos na EGA Master para o 
fornecimento de ferramentas para mecânica. 
Na nossa indústria, segurança e qualidade são 
parâmetros altamente valorizados e estamos 
muito satisfeitos com os produtos que nos 
foram entregues.” Wendy Calderón

Gestor de Compras

 “Con�ámos na EGA Master como fornecedor da nossa ferramenta antichispa 
devido à alta qualidade dos seus produtos. Para além disso, é um fornecedor de 
con�ança que nos oferece o melhor serviço nesta indústria. A segurança é muito 
importante para nós e, através da EGA Master, temos acesso às soluções que 
necessitamos para alavancar a segurança e produtividade dos nossos funcionários, 
em diferentes linhas de negócio”

José Ángel Lázaro
Chefe de Manutenção /Setor SLP

Projeto:
  •  Central nuclear Barakah

Prazo de entrega:  4 semanas.

ENGIE (MEXICO) ENERTIME (FRANÇA)

“Com o seu amplo catálogo e velocidade, a EGA Master 
permitiu-nos encontrar a ferramenta perfeita para cada operação. 
A personalização completa das suas ferramentas permite-nos
ganhar e�ciência e trabalhar em total segurança”

Thomas Delaire
Responsável de compras e de projetos 


