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Componentes de Aplicação

Corpos de seringa 

Optimum

A EFD produz às seringas e pistões da mais elevada qualidade na indústria. As 

seringas e pistões são produzidos nas nossas próprias instalações livres de silicone, 

onde passam por estritas inspeções de controlo de qualidade ao longo de todo o 

processo de fabricação.

Recursos e Benefícios

• Ajuste de precisão entre a seringa e o pistão garante depósitos consistentes

de fluido

• O pistão proporciona um melhor controlo na aplicação de fluidos, evita o gotejo,

elimina o desperdício ao limpar a parede do interior da seringa.

• Ampla variedade de estilos e tamanhos

• Os rótulos da embalagem incluem números de lote para um controlo de processo

e rastreabilidade

DIMENSÕES DO CILINDRO

Tamanho A B

3cc 11,1 mm 73,0 mm 

5cc 14,3 mm 68,3 mm 

10cc 19,1 mm 88,9 mm 

30cc 25,4 mm 115,9 mm 

55cc 25,4 mm 173,0 mm 

Nota: estes dados são típicos e não constituem  

uma especificação.

“Compra simultânea de seringas, 
adaptadores de corpos de seringa, agulhas 
e ponteiras juntamente a excelentes 
materiais de qualidade e fotos de 
aplicações atuais para despertar novas 
ideias.”  

– Infinera

www.nordsonefd.com/1kOptimum

CILINDROS DE SERINGA

Cada caixa contém um pacote relacrável de seringas seguro em ESD. Empacotamento livre de pó.

  Maioria dos fluidos  Bloqueio UV/Luz*  Opaco Cilindros

Tamanho  Cilindros transparentes Cilindros âmbar Cilindros pretos Verdes transparentes QTD

3cc  7012072  7012083 7012089 7015616 (50) 

5cc  7012094  7012101 7012107 7015617 (40) 

10cc  7012112  7012122 7012128 7015618 (30) 

30cc  7012134  7012143 7012147 7015619 (20)  

55cc  7012155  7012158 7012162 7015620 (15)

Nota: cilindros de seringa de 30cc e 55cc aceitam pistões de cilindro do mesmo tamanho,  

tampas de extremidade e adaptadores. Encomende os pistões separadamente.

*Âmbar transparente para materiais sensíveis à UV e à luz com bloqueio a 550 nm.

CONJUNTOS DE CILINDRO DA SERINGA E PISTÃO

Cada caixa contém um pacote relacrável de seringas e pistões SmoothFlow™. Empacotamento livre de pó.

Maioria dos fluidos Bloqueio UV/Luz*  Opaco         Cilindros transparentes Cilindros 

Cilindros transparentes Cilindros âmbar Cilindros pretos Pistão Blue LV Barrier transparentes  

Tamanho Pistões brancos Pistões brancos Pistões brancos Inclui pontas Pistões 

transparentes QTD 

3cc 7012074 7012085 7012091 7012075 n/a  (50) 
5cc 7012096 7012103 7012109 n/a n/a (40) 
10cc 7012114 7012126 7012130 7012118 7360577  (30)
30cc 7012136 7012145 7012149 7015116 7360580 (20)
55cc 7012153 7012160 7012164 n/a 7360583  (15)

Os conjuntos estão disponíveis em transparente para a maioria dos fluidos; âmbar escuro translúcido para  

materiais sensíveis a UV e à luz (*a 550 nm); e preto opaco para bloqueio de luz completo.

Conjuntos LV Barrie incluem tampas de ponta e são projetados para distribuir cianoacrilatos e fluidos com 

viscosidade muito baixa.
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Componentes de Aplicação

Pistões Optimum

Os pistões são inseridos no corpo da seringa depois que de esta ser carregada com o 

fluido para assegurar uma distribuição uniforme, prevenindo gotejamento, e eliminando 

desperdício ao limpar as paredes do corpo conforme o fluido é distribuído. Os pistões 

Optimum são moldados em polietileno de alta densidade.*

    

SmoothFlow SmoothFlow SmoothFlow  Parede plana Barreira Transparentes 

Tamanho Branco Bege Vermelho Laranja LV Azul Flex QTD

3cc 7012166 7012170 7012168 7012321  7014602 7362320 (50)

5cc 7012172 7012176 7012174 7012323 n/a 7362317 (40)

10cc 7012178 7012182 7012180 7012325 7014600 7029355  (30) 

30/55cc 7012184 7012188 7012186 7012327 7014598 7029551  (20)

PISTÕES DE CILINDRO DE SERINGA

Tampas de extremidades e tampas de pontas fornecem uma vedação hermética que 

permite pré-preencher corpos de seringa ou vedar seringas parcialmente usadas entre 

turnos.

As tampas de extremidades apresentam um ajuste de precisão e usam um botão de 

pressão conveniente para produzir uma vedação justa, estanque ao ar. As tampas de 

pontas possuem uma grande superfície de pinça serrilhada que simplifica a fixação, e 

uma abertura que previne que o ar entre no corpo da seringa durante a instalação. A 

ação de retenção da tampa da ponteira foi concebida para maximizar a vedação e ao 

mesmo tempo ser fácil de retirar pelo utilizador. Disponível em azul ou verde.

Tampa superior de encaixe proporciona uma perfeita 

vedação. 

Tamanho Azul Verde QTD

3cc 7012190 7014470 (50)

5cc 7012192 7014471 (40)

10cc 7012194 7014472 (30)

30/55cc 7012196 7014473 (20)

Tampa inferior para selar seringa.

Azul Verde QTD

Tamanho único 7012198 69 (50)

TAMPAS INFERIOR E SUPERIOR

Tampas Inferior e 

Superior Optimum  

Conjuntos de 

Adaptador Optimum

Adaptadores leves são projetados para uma fixação rápida e apresentam aberturas 

que travam com firmeza nas guias correspondentes existentes no corpo da seringa.

Azul Azul Azul

Tamanho Mangueira 0,9 m Mangueira 1,8 m Mangueira 0,09 m 

com coletor de filtro

3cc 7012341 7012059 7012063

5cc 7012054 7012058 7012062

10cc 7012339 7012057 7012061

30/55cc 7012338 7012056 7012060

Uma peça moldada em azul, com cabeça adaptador em acetal, com O-ring tipo  

Buna-N, mangueira de ar em poliuretano flexível (3/32" diâmetro interno x 5/32" 

diâmetro externo), conexão rápida macho e grampo de segurança. Para uso geral.

CONJUNTOS DE ADAPTADOR

Disponível em seis estilos: 

Branco Os pistões Brancos Smoothflow são 
recomendados para a maioria dos fluidos. 

Bege SmoothFlow Estes pistões possuem ajuste 
solto e são usados em fluidos com ar preso. 

Vermelho SmoothFlow Estes pistões possuem 
ajuste estanque, e são usados com doseadores 
mecânicos. 

Laranja Pistões com paredes lisas, com ajuste 
mais solto para prevenir “saltos” ao aplicar fluidos 
viscosos com ar preso. 

Azul LV Pistões de barreira são para cianoacrilatos. 

Transparente (Flex) para usar com materiais 
espessos e reduzir o retorno do pistão. 

www.nordsonefd.com/ClearFlex

*Os pistões Clear Flex são moldados em LDPE (polietileno de baixa densidade).



A EFD produz as agulhas de aplicar;ao da mais elevada qualidade na industria. T odas 

as pontas sao produzidas nas nossas pr6prias instala96es livres de silicone, onde 

passam por estritas inspe96es de controlo de qualidade ao longo de todo o processo 
de fabricar;ao. 

Recursos e Beneficios 

• Livres de rebarbas e contamina96es

• Os r6tulos da embalagem incluem numeros de lote para controlo de processo

e rastreabilidade

• Consistentes de estilo a estilo, e lote a lote

• Uma rosca 360° Safetylok
™ 

garante uma fixar;ao segura e positiva ao corpo
da seringa

• Cubos projetados lisos para facilitar enroscar e desenroscar

Reeta Reeta Reeta 

Calibre Cor DI mm DE mm 6,35 mm 12,7mm 25,4 mm 

14 - Oliva 1,54 0,060 1,83 0,072 7018029 7018043 7018032 

15 - Ambar 1,36 0,053 1,65 0,065 7018056 7018068 7018059 

18 - Verde 0,84 0,033 1,27 0,050 7018107 7018122 7018110 

20 - Rosa 0,61 0,024 0,91 0,036 7018163 7018178 7018166 

21 - Purpura 0,51 0,020 0,82 0,032 7005005 7018233 7018222 

22 - Azul 0,41 0,016 0,72 0,028 7018260 7018272 7018263 

23 - Laranja 0,33 0,013 0,65 0,025 7018302 7018314 7018305 

25 - Vermelho 0,25 0,010 0,52 0,020 7018333 7018345 7018336 

27 c::::::::J T ransparente 0,20 0,008 0,42 0,016 7018395 7005008 n/a 

30 - Lavanda 0,15 0,006 0,31 0,012 7018424 7018433 n/a 

32 Amarelo 0,10 0,004 0,24 0,009 7018462 n/a n/a 

Reeta 

38,1 mm 

7018035 

7018062 

7018113 

7018169 

7018225 

7018266 

7018308 

7018339 

n/a 

n/a 

n/a 

Agulhas de Aplicac;ao 
Optimum 

Disponivel em seis estilos: 

A� lnoxidavel de precisiio Agulhas de ai;o 
inoxidavel protegidas contra corrosao suportam 
uma ampla variedade de fluidos e aplicaQ6es. 

Conicos Com fluxo suave para aplicaQiio de fluidos 
com viscosidade de media a alta - especialmente 
materiais grossos ou preenchidos com particulas 
como epoxi, RlVs e pastas para brasagem. 

Flexiveis Eixos de polipropileno alcanQam areas de 
dificil acesso e nao arranham superficies delicadas. 
De facil corte ou angulado, conforrne necessario. 

Anguladas pontas de aQo inoxidavel estao 
disponiveis com curvaturas de 45° e 90°. 
Disponiveis curvas personalizadas. 

Escova Para esparramar colas e graxas. Disponivel 
com cerdas macias ou duras. 

Especialidade Para aplicaQ(ies especificas 
Pontas chanfradas, com seguranQa ESD, 
revestimento e cobertura em PTFE, pontas em 
micropontos e ovais. 

45° Curva 90° Curva 45°Curva QTD/ 

12,7mm 12,7mm 38,1 mm Caixa 

7018044 7018045 7016906 50 

7018069 7018070 n/a 50 

7018123 7018124 7016908 50 

7018179 7018180 n/a 50 

7018234 7018235 7016910 50 

7018273 7018274 n/a 50 

7018315 7018316 n/a 50 

7018346 7018347 n/a 50 

7018404 7018405 n/a 50 

7018434 7018435 n/a 50 

n/a n/a n/a 50 

Pontas de distribuiQao em aQO inoxidavel passivado sem rebarbas , polido , com junQ6es Safetylok em polipropileno para um ajuste seguro nos receptaculos do cilindro. 
• Pontas de 6,35 mm: DistribuiQiio rapida ponto a ponto. 
• Pontas de 12, 7 mm: Pontas de distribuiQao padrao de precisao para uso geral.
• Agulhas angulares de 45° e 90°: Facil acesso a areas de dificil acesso. 

www.nordsonefd.com brasil@nordsonefd.com Brasil +55 11 41952 004 r. 281/284 portugal@nordsonefd.com Portugal +351 22 961 94 00 
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Agulhas de Aplica�ao de Precisao 

Calibre Cor DI mm Padriio Rigido opaco 
Qld/ 
caixa 

14 - Oliva 1,60 7018052 7018049 50 

16 - Cinza 1,19 7018100 7018097 50 

18 - Verde 0,84 7018158 7018147 50 

20 - Rosa 0,58 7005009 7005006 50 

22 - Azul 0,41 7018298 7005007 50 

25 - Vermelho 0,25 7018391 7018370 50 

27 c::::::::J T ransparente 0,20 7018417 n/a 50 

Usar com cianoacrilatos , adesivos de cura LN, selantes , e materiais preenchidos 
com particulas ou qualquer fluido de media a alta viscosidade. Pontas standard 
translucidas e flexiveis moldadas em polietileno . Contem um aditivo de bloqueio 
da luz , que protege os fluidos sensiveis UV. Panias opacas e rigidas moldadas em 
polipropileno . A opacidade do material de bloqueio da luz fornece a funcionalidade 
para proteger os liquidos sensiveis a luz. As pontas c6nicas standard siio 
recomendadas para obter melhores resultados. 

Calibre Cor DI mm 12.7 mm 38,1 mm 
Qtd/ 
caixa 

15 - Ambar 1,25 7018085 7018080 50 

18 - Verde 0,84 7018143 7018138 50 

20 - Rosa 0,48 7018205 7018201 50 

25 - Vermelho 0,36 7018366 7018362 50 

T ubagem em polipropileno flexivel para aplicaGiiO em areas de dificil acesso. 
Bordas faceis de arrastar e pontas arredondadas e previne raspagem. A 
tubagem pode ser cortada a medida. 

Galibre Cor Dl mm DE mm 12,7mm 
caixa 

21 - Purpura 0,51 0,84 7018243 20 

22 - Azul 0,41 0,74 7018290 20 

23 - Laranja 0,33 0,66 7018326 20 

25 - Vermelho 0,25 0,53 7018359 20 

Controla a absorGiiO para interromper gotejamento em aplicativos de midia 6ptica. 

PONTAS COM REVESTIMENTO EM PTFE 

Cor DI mm 12,7mm 25,4 mm 
Qtd/ 
caixa 

-1 Cinza 0,51 7018256 7005003 50 

-1 Rosa 0,30 7018388 7005004 50 

Resistente ao entupimento por cianoacrilatos. Usar para 
aplicaGiio em rnicropontos de fluidos de baixa viscosidade. 

Qtd/ 
Calibre Cor DI mm 38,1 mm 12.7 mm 6,35 mm 

caixa 

18 - Verde 0,84 n/a 7018129 n/a 50 

20 - Rosa 0,61 7018188 n/a n/a 50 

22 - Azul 0,41 7018281 n/a n/a 50 

23 - Laranja 0,33 n/a 7018321 n/a 50 

25 - Vermelho 0,25 n/a 7018352 n/a 50 

27 c::::::::J T ransparente 0,20 n/a n/a 7015236 50 

33 c::::::::J T ransparente 0,10 n/a n/a 7018482 25 

33 - Preto 0,10 n/a n/a 7018477 25 

Usar para aplicaGiio em micropontos de fluidos de baixa viscosidade. Negro com a 
seguridade ESD. 

50,8 mm de comprimento Qtd/ 
Estilo 

Padriio Fluxo alto caixa 

Cerdas Macias 7022730 7022731 50 

Cerdas Rigidas 7015351 7015467 50 

Espalha colas e graxas. As ponteiras de escova 
siio fabricadas em nylon 6/ 12 de alta qualidade , 
conhecido pela sua robustez e resistencia ao 
desgaste. As ponteiras de escova macias siio 
nivel de diiimetro 0,003"; as ponteiras de escova 
duras siio 0,006". 

Calibre Cor 12,7mm 
Qtd/ 
caixa 

15 - Ambar 7018078 50 

18 - Verde 7024653 50 

23 - Laranja 7024656 50 

Dep6sitos de tira plana de pastas , selantes e ep6xi 
densos. 

Tamanho Cor 
Numero de Qtd/ 

PeGa caixa 

3cc - Vermelho 7017715 10 

5cc-55cc - Preto 7017717 10 

ProteGiieS reutilizaveis de ponta para adesivos sensiveis a luz e 
cura LN. Encaixa em cima da junGiio da ponta de distribuiGiio. 

DI cm Comprimento cm 
Numero de Qtd/ 

PeGa caixa 

0,318 6,35 7018555 10 

0,157 6,35 7018557 10 

0,157 10,6 7018559 10 

0,08 10,6 7018561 10 

Bocais roscados de polietileno em todos os tamanhos de 
cartucho e valvulas serie 725 e 736HPA-NV. Rosca de 
6,35 mm 1/ 4 NPT. 

Calibre DI mm 
Numero de Qtd/ 

PeGa caixa 

7 3,8 7014850 

8 3,4 7014851 

10 2.7 7014848 

12 2,2 7014842 

14 1,6 7014844 

16 1,2 7014846 

Bocais de metal com comprimento com 6,35 mm 
1/ 4 NPT para encaixar em valvulas de serie 725 
e 736HPA-NV. 

www.nordsonefd.com brasil@nordsonefd.com Brasil +55 11 4195 2004 r. 281/284 portugal@nordsonefd.com Portugal +351 22 961 94 00 
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PONTAS DE DISTRIBUICAo 

Aplicac;iies Conico A9o 
inoxidavel 

Fluidos de viscosidade muito baixa X • 

Pastas com preenchimento de particulas • • 

Dep6sitos de micropontos X • 

Fluido reativo ao metal • X 

Dep6sitos em recuos ... •

Espalhar • ...

Colas de cura rapida • ...

Golas, linhas • • 

Substratos facilmente arranhados • ...

Fluidos 

Adesivos • • 

Anaerobicos • ...

Revestimentos de Conformal • ...

Cianoacrilatos • ...

Cianoacrilatos em gel • ...

Ep6xi • • 

Graxas • • 

Adesivos de cura leve • •*

Oleos • • 

Tinturas • • 

Selantes • ...

Ep6xi prata X .&.+ 

Pasta de soldagem/Pastas de brasagem • • 

Mascaras de soldagem • • 

Solventes X • 

Adesivos de cura UV •** •* 

·oK se usado com prote�o de ponta, peGa o nOmero 7017715 ou 7017717. 
+Pontas chanfradas sao recomendadas para melhores resultados 
.. Recomendam-se pontas c6nicas para uma melhor resposta. 

Legenda 

• Recomendado 

... Satisfat6rio

X Nao usar

"Os componentes EFO duram mais 

que outros que ja utilizamos. Nunca 

encontramos problemas com as pontas e 

seringas da EFO, e isso quer dizer muito." 

- Magnavox

g www.nordsonefd.com/TipAdvice 

Revestido 
com PTFE 

• 

... 

... 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

... 

• 

• 

• 

• 

•* 

• 

• 

... 

X 

... 

... 

• 

•* 

Flexivel 

• 

X 

• 

• 

... 

... 

• 

... 

• 

• 

... 

X 

• 

... 

X 

X 

X 

... 

X 

X 

X 

X 

X 

• 

... 

5 



Sistemas de Cartucho Optimum 

Cartuchos e retentores Optimum foram projetados para funcionar como um sistema 
completo e integrado que melhora a produtividade e reduz os custos em processos 
de preenchimento e aplicagao de fluidos. 

Os sistemas de cartucho sao projetados para aplicagoes que requerem um reservat6rio 
maior que um corpo de seringa de 55cc. Estao disponfveis em capacidades de 75 
ml, 180 ml, 360 ml, 600 ml e 960 ml, e podem ser usados para realizar dep6sitos 
cronometrados ou visuais. 

Recursos e Beneficios 

• Clareza excecional para permitir confirmagao visual dos nfveis

dos fluidos

• Resistencia de alto impacto e estabilidade dimensional

• 0 desenho ZeroDraft'" garante que o diametro interno seja

consistente de cima a baixo

• Excelente compatibilidade qufmica com uma ampla variedade
de fluidos

• Disponfvel em transparente, preto, ambar e verde

Empurra o ar da linha do conector 

Abas de fecho 

Detentor para patilha 
de bloqueio na tampa 

Pegas ergon6micas para 
instala9ao da tampa 

Limpar retentor para 
a monitoriza9ao visual

ser mais facil 

., ...
...

...
...

... 
... 

�o� 
0•'�

--------------

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0�0 � 
CJ<>�

0 � Tampao de safda de 
ventila9ao automatica 

., ...
...

...
...

...
...

... 
... 

J 

/ 
----

----
----

Tampa de extremidade 

Canais de pistao para ajudar a 
dissipar o ar durante o

enchimento 

Cartucho de cone 

www.nordsonefd.com brasil@nordsonefd.com Brasil +55 11419 52004 r. 281/284 portugal@nordsonefd.com Portugal +35122 961 9400 
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Sistemas de Cartucho Optimum 

CARTUCHOS 

Tamanho Transparente Branco Ambar Preto Verde am 

75 ml 7012389 n/a 7012390 7012391 7014167 25 
180 ml 7012398 7361311 7012399 7012400 7014170 25 
360 ml 7012407 7029498 7012408 7012409 7014173 25 
600 ml 7012416 7028361 7012736 7013878 7014176 10 
960 ml 7014088 7028392 7014089 7014091 7014090 10 

Os conjuntos estiio disponiveis em transparente para a maioria dos fluidos; ambar escuro translucido para 
materiais sensiveis a UV e a luz ("a 550 nm); e preto opaco para bloqueio de luz complete. 

CONEXC>ES DE CARTUCHO 

Para cartuchos de bocal moldado interno e cartuchos extemos rosqueados. 
Para os bicos dos cartuchos, consulte Ponteiras de dosificacao de precisao. 

Conexiio N° de Peca Material Descricao 

' 
I 

Adaptador 

({) 

� 

7022420 

7022415 

7017020 

7017014 

N° de Peca 

7016941 

7016945 

7016948 

Nylon 

lnoxidavel 

Conexiio do carregador do cilindro, 90° 1 /4 NPTM. 
Trava conetor femea para o cotovelo do cilindro. 

Conexiio do carregador do cilindro, 1 /4 - 18 NPTM. 
Trava conetor femea. 

Polipropileno preto Compressiio 1/4 NPTM x 3/8 

Polipropileno preto Compressiio 1/4 NPTM x 1/4 

ADAPTADORES DE PONTA 

Material Descriciio 

Polipropileno Adaptador de ponta de cartucho padriio 1/4 NPT 

Liga de prata 
Adaptador de ponta para prop6sito especial 1/4 NPT 

folheado a niquel 
para serie 725D, 725DA, 725HF-SS, 736HPA-NV e 
cartucho 

Polipropileno preto Adaptador de ponta 1 /4 NPTM 

DIMENSOES DO CARTUCHO 

Tamanho A B 

75 ml 43,2 mm 98,8 mm 
180 ml 43,2 mm 181,5mm 
360 ml 43,2 mm 314,3 mm 
600 ml 68,3 mm 249,7 mm 
960 m 68,3 mm 346,4 mm 

I 
I I 

I I 
I I 

I 

---------B----------

Nota: Estes dados siio tipicos e niio constituem uma especificaGiiO. 

Sistemas de Cartucho 

www.nordsonefd.com brasil@nordsonefd.com Brasil +55 11 4195 2004 r. 281/284 portugal@nordsonefd.com Portugal +351 22 961 94 00 
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Os retentores de cartucho Optimum sao moldados a partir de resina de alta 
resistencia, clara, que permite facil monitoramento visual dos nfveis dos fluidos. 
Grandes nervuras texturizadas fornecem um aperto ergonomico para instala9ao 
da tampa. 

As tampas do retentor apresentam guias de travamento que se encaixam com firmeza 
na parte dentada no corpo do retentor com um clique audfvel. Um conetor de linha de 
ar de empuxo em cima da tampa elimina a necessidade de conetor de baioneta. 

SISTEMA$ DE RETENCAo 

Sistemas de reten�o• Corpe do reservat6rio 

N° de Pe<;a Tamanho N° de Pe<;a Tamanho 

7012430 75 ml 7013857 75 ml 

7012433 180 ml 7013858 180 ml 

7012436 360 ml 7013859 360 ml 

7012439 600 ml 7013860 600 ml 

7013899 960 ml 7013900 960 ml 

Tampa do reservat6rio 

N° de Pe<;a Tamanho 

7012531 75, 180, 360 ml 

7012532 600,960 ml 

Anel de veda�o da tampa do reservat6rio (2 por pacote) 

N° de Pe<;a Material Tamanho 

7014373 Buna 75, 180, 360 ml 

7026914 EPR 75, 180, 360 ml 

7026915 Viton 75, 180, 360 ml 

7014372 Buna 600,960 ml 

7026916 EPR 600,960 ml 

7026917 Viton 600,960 ml 

·Nota: Para sistemas de reten!,iio com reguladores de 100 psi e 15 psi, consulte 
Dep6snos, Reservat6rios e Bombas. 

Nota: Os aneis em O com tampa de retentor estiio disponiveis em tres materiais 

diferentes. Selecione o mais compativel com seu fluido. 0 material padrao do anel em 0 

e Buna (borracha sintetica). 

Sistemas 

porta-cartuchos 

'!4 EFO e a nossa fornecedora favorita 

- produtos rapidos, profissionais e de 

primeira qua/idade."

- Embalador contratado

www.nordsonefd.com brasil@nordsonefd.com Brasil +55 11419 52004 r. 281/284 portugal@nordsonefd.com Portugal +35122 961 9400 
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Sistemas de Cartucho Optimum 

Pistoes Optimum sao moldados com precisao a partir de 

polietileno de alta densidade. 0 ajuste consistente corresponde 
perfeitamente as paredes do cartucho para um curso suave e 
desobstrufdo, e assegura resultados consistentes nos processos 
de empacotamento e distribuigao de fluidos. 

Canais exclusivos ajudam a dissipar o ar durante o processo 
de enchimento, reduzindo ou eliminando a necessidade de 
centrifugagao. Extremidades duplas de limpeza eliminam 

desperdfcios e resfduos para reduzir os custos de produgao e 
simplificar a eliminagao de cartuchos usados. 

0 pistao azul tern um limpador de borda menor. 0 ajuste mais 
lento reduz o gotejamento durante a distribuigao de flufdos muito 
grossos. A cor facilita a visualizagao da posigao do pistao dentro 
do cartucho. 

Tampas superiores encaixam-se com firmeza em cima dos 
flanges do cartucho para formar uma vedagao positiva e 
hermetica que previne vazamentos e contaminagao do fluido. 0 
botao de centro pressiona a tampa contra a parede do cartucho 

de uma forma positiva, vedagao hermetica. 

Tampas inferiores com auto-ventilagao incorporam uma grande 
area guarnecida com suportes que simplifica a instalagao manual, 
junto com roscas moldadas com precisao e uma base c6nica 
que fornece uma vedagao justa, a prova de vazamentos. 

N° de Pe�a 

7012419 

7362087 

7012421 

N° de P�a 

7012423 

7014475 

7012425 

7014474 

N° de P�a 

7012427 

7014476 

Pistoes de cartucho 

PISTOES DE CARTUCHO 

Tamanho 

75, 180, 360 ml 

75, 180, 360 ml 

600,960 ml 

Cor 

Branco 

Azul 

Branco 

Qtd/caixa 

25 

25 

10 

Tampas de entrada/ 

saida cartuchos 

TAMPA$ INFERIORES 

Tamanho 

75, 180, 360 ml 

75, 180, 360 ml 

600,960 ml 

600,960 ml 

Cor 

Azul 

Verde 

Azul 

Verde 

TAMPAS SUPERIORES 

Tamanho 

All 

All 

Cor 

Azul 

Verde 

Otd/caixa 

25 

25 

10 

10 

Qtd/caixa 

25 

25 
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Líder Mundial em Dosificação de Fluidos de Precisão

A rede mundial de especialistas em aplicações de 
produtos da Nordson EFD está à sua disposição para 
discutir os vossos projetos de dosificação e recomendar 
um sistema que satisfaça os vossos requisitos técnicos 
e orçamento. 

Eis algumas coisas que os nossos clientes têm a dizer 
por trabalhar connosco:

“Estamos produzindo peças com melhor visual em metade 
do tempo.” 

– ECM Motor Co.

“O nosso produto é crítico. Por este motivo, a nossa escolha é o 
equipamento da EFD.”  

– Ethicon Endo Surgery

“O vosso sistema tem muitos benefícios comparados com o que 
utilizávamos antes. Estamos a falar de aproximadamente de menos 
75% lde consumo [de óleo].” 

– Gestamp Aveiro

“A qualidades dos produtos deles, para além dos seus 
conhecimentos e assistência, não ficam a dever nada à excelência.” 

– Lorik Tool & Automation Inc.

“Melhor controle significa uma economia de $50.000 em fluido 
anualmente.”  

– Mitsubishi

“Não é complicado. Coloca-se e trabalha.” 
– Texas Instruments

“A assistência às aplicações da Nordson EFD foi excepcional.
São rápidos a responder e dão-nos todas as informações 
necessárias.” 

– Preh Ima Automation

“A qualidade da embalagem na qual colocamos os nossos produtos é
importante, e é por isso que utilizamos seringas e cartuchos EFD.”  

– Dymax

Para vendas e serviços Nordson EFD em mais de 40 
países, contacte EFD ou vá para www.nordsonefd.com/pt.

Brasil
Al. Aruanã 85 - Barueri - SP, CEP 06460-010
+55 11 4195 2004 r. 281/284
brasil@nordsonefd.com

Portugal
Rua Sidónio Pais 34, 4475-498 Nogueira da Maia
+351 22 961 94 00; 
portugal@nordsonefd.com

Global
+1-401-431-7000; info@nordsonefd.com
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