
Soluções de dosificação de precisão para o fabrico de células de baterias
Aplicações na Indústria de Veículos Elétricos (EV)

A bateria é a chave do rendimento de um veículo elétrico. A sua duração e qualidade 
determinam a autonomia de condução e a segurança geral. Assim, os engenheiros de 
design passam muito tempo a optimizar o Sistema de Gestão da Bateria e a gestão 
térmica de todo o conjunto da bateria.
A Nordson EFD ajuda a dosificar colas condutivas térmicas, materiais 
de interface térmica e outros tipos de colas estruturais em conjuntos de 
baterias. A nossa vasta gama de soluções de dosificação de precisão 
inclui dosificadores de bancada, válvulas de dosificação e de spray, 
tecnologias de jacto inovadoras e robôs de dosificação automatizada. 

Montagem de baterias
Revestimento de cátodos 
Dosificação TIM 
Fixação de componentes
Enchimentos eletrónica 
Vedação de módulos
Dosificação de pastas de 
soldar 
Fixação de células de bateria
Fixação de ânodos a cátodos 
Revestimento de ânodos 
(vaporização) 
Enchimento de eletrólitos

Aplicações de amostra



Optimize o seu processo de dosificação 
Estimativas industriais indicam que a bateria representa um terço do 
custo de um veículo elétrico. À medida que a procura de mercado de 
viaturas EV continua a aumentar, os fabricantes de células precisam 
de acompanhar esta procura usando processos de fabrico eficientes, 
para reduzir os custos dos conjuntos de baterias.
A Nordson EFD fornece sistemas de dosificação de fluidos fiáveis e de 
precisão para auxiliar os fabricantes a alcançar as suas necessidades 
de eficiência. Os nossos sistemas de dosificação garantem depósitos 
de fluido constantes e altamente repetíveis, reduzindo simultaneamente 
o desperdício de material, rejeições, e reelaborações. 

Requisição de uma Avaliação de Processo
Contacte a Nordson EFD para configurar um sistema de dosificação 
de precisão que satisfaça os seus requisitos específicos, com: 

• Uma avaliação de processo gratuita por peritos de dosificação de 
fluido experientes

• Amostras processadas para avaliação e aprovação do cliente 
antes da aquisição 

Para usar com

Material de soldar 
Material de Interface Térmica 
Colas Condutivas Eletricamente 
Revestimento Isolante
Vedante de Módulos 
Cola Estrutural 
Cola de Roscas

Anaeróbicos

Cianoacrilatos

Epóxis

Colas

Materiais de soldar

Materiais de interface térmica
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