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SYSTEMS
FOR TRIMMING
AND MACHINING
OF DIECASTING
COMPONENTS
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PROFISSIONALISMO, EXPERIEÊCIA E ESPECIALIZAÇÃO EM SISTEMAS PARA O
CORTE E PROCESSAMENTO MECÂNICO DE PEÇAS MOLDADAS E FUNDIDAS A PRESSÃO 

ELEVADA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO PARA QUALQUER TIPO E DIMENSÃO DAS FUNDIÇÕES

SOLUÇÕES COMPLETAS

• moldes de corte 
• prensas de corte
• máquinas de corte
• máquinas de processamento
• cells e sistemas completos

Satisfazem todo o segmento das tecnologias de corte e elaborações mecânicas, especialmente nas ilhas automatizadas.

COMPANHIA
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MECCANICA PI.ERRE é a principal especialista italiana e um dos líderes mundiais na tecnologia de cisalhamento e acabamento 
de fundição e fundição injetada capaz de fornecer uma solução completa: moldes de corte, moldes de corte combinado com 
unidade mecânica, prensas de corte-rebarbadoras, máquinas dedicadas de cisalhamento, máquinas de processamento e outros 
equipamentos, cobrindo assim o segmento relacionado com o cisalhamento e acabamento de todos os tipos e dimensões de jactos.

A MECCANICA PI.ERRE conta com uma equipa de 60 funcionários e uma capacidade produtiva de 12.000 horas/mês. As 
instalações cobrem uma área de 11.000 m2 dos quais 4.500 cobertos
 
A MECCANICA PI.ERRE põe à disposição dos próprios Clientes uma experiência de 30 anos apoiada por tecnologias de 
projetação e produção completamente internas e constantemente atualizadas, numa estrutura empresarial certificada UNI EN 
ISO 9001 completando a estrutura um Escritório Comercial internacional.

Entre os nossos Clientes podemos incluir as principais fundições de injeção italianas e estrangeiras que se dirigem à MECCANICA 
PI.ERRE para obter a máxima disponibilidade na oferta.

MECCANICA PI.ERRE oferece aos seus clientes um serviço completo, desde a conceção ao teste de todos os produtos, incluindo 
amostragem e, se necessário, a prensagem.

PERFIL





meccanicapierre.it 08

R&D

MECCANICA PI.ERRE com a realização do 30º ano de operação, conseguiu, entre outras 
coisas, uma reformulação significativa e poderosa de processos de negócios, com novos 
investimentos quer em recursos de produção e técnicos, quer em recursos humanos.

OBJETIVOS

Este aniversário também coincidiu com a aquisição estratégica 
dos novos ativos ROBOPRES, que vão consolidar a posição de 
MECCANICA PI.ERRE no setor das prensas, ampliando assim a sua 
própria gama, adicionando-se os modelos desenvolvidos sobre as 
especificações precisas do cliente, as prensas de corte ROBOPRES 
caracterizadas por uma padronização específica e consequente 
redução nos preços.

MECCANICA PI.ERRE planeou recentemente grandes projetos de R&D em relação aos seus produtos e 
processos.
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MOLDES DE CORTE



#trimmingtools



meccanicapierre.it 12

PRENSAS DE CORTE



#trimmingpresses
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MÁQUINAS DE CORTE



#specialtrimmingmachines
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MÁQUINAS DE PROCESSAMENTO



#machiningmachinesandotherdevices 
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CELLS E SISTEMAS COMPLETOS



#cellsandcompletesystems
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Meccanica Pi.Erre S.r.l.

Via Borello, 6 · 25081 Bedizzole (Bs) Italy
Ph. +39 0306 875 411 · Fax +39 0306 875 499

sales@meccanicapierre.it


