
Ponteiras de Dosificação 
e Componentes Optimum

O standard em dosificação de fluidos

O que fazem os componentes Optimum serem 
melhores que o resto? Engineered Fluid Dispensing™.

Cada componente patenteado foi projetado como parte 
de um sistema completo, integrado que melhora a 
produtividade e reduz custos produzindo os depósitos 
de fluido mais precisos, repetitíveis possíveis. 

Os nossos corpos de seringa são feitos de uma nova 
mistura proprietária de polipropileno que entrega clareza 
excepcional e estabilidade dimensional. O desenho 
interno exclusivo melhora o fluxo do fluido e minimiza  
a turbulência e o esforço durante o preenchimento  
e a distribuição.

Os pistões para este sistema estão disponíveis em  
6 tipos diferentes para assegurar o controlo de quase 
todos os tipos de fluidos e aplicações. Quando o fluido 
é dosificado a tolerância apertada elimina os resíduos 
dos desperdícios. 

Os adaptadores de corpo de seringa têm um novo 
desenho que facilita a instalação / remoção, e uma 
ação de travamento positivo que previne um desengate 
acidental.

Isentas de faíscas, rebarbas ou outros contaminantes, 
as ponteiras de dosificação EFD foram concebidas com 
corpo facetado para facilitar o enroscamento  
e o desenroscamento e roscas SafetyLok para 
assegurar um engate seguro e positivo no corpo da 
seringa. 

Adaptador de precisão de ajuste
para fixação fácil e segura

Pistões com ranhuras permitem  
eliminar o ar preso, o desperdício  
e o vazamento

Densidade de parede  
uniforme do corpo, para 
segurança

Corpos com 0º em termos
de afunilamento, para um
curso suave do pistão de
cima a baixo

Sistema de travagem para
fixação forte e segura

Codificação consistente de cor e 
diâmetros de agulha, independente 
do estilo / extensão

As agulhas são livres de rebarbas
que poderiam obstruir o fluxo do fluido
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Agulhas de Aplicação de Precisão

A EFD produz as agulhas de aplicação da mais elevada qualidade na indústria. Todas 
as pontas são produzidas nas nossas próprias instalações livres de silicone, onde 
passam por estritas inspeções de controlo de qualidade ao longo de todo o processo 
de fabricação.

Agulhas de Aplicação 
Optimum  

PONTAS DE PRECISÃO EM AÇO INOXIDÁVEL
Recta Recta Recta Recta 45° Curva 90° Curva 45°Curva  QTD/

CaixaCalibre Cor DI mm DE mm 6,35 mm  12,7 mm 25,4 mm 38,1 mm 12,7 mm 12,7 mm 38,1 mm

14 Oliva 1,54 0,060 1,83 0,072 7018029 7018043 7018032 7018035 7018044 7018045 7016906 50

15 Âmbar 1,36 0,053 1,65 0,065 7018056 7018068 7018059 7018062 7018069 7018070 n/a 50

18 Verde 0,84 0,033 1,27 0,050 7018107 7018122 7018110 7018113 7018123 7018124 7016908 50

20 Rosa 0,61 0,024 0,91 0,036 7018163 7018178 7018166 7018169 7018179 7018180 n/a 50

21 Púrpura 0,51 0,020 0,82 0,032 7005005 7018233 7018222 7018225 7018234 7018235 7016910 50

22 Azul 0,41 0,016 0,72 0,028 7018260 7018272 7018263 7018266 7018273 7018274 n/a 50

23 Laranja 0,33 0,013 0,65 0,025 7018302 7018314 7018305 7018308 7018315 7018316 n/a 50

25 Vermelho 0,25 0,010 0,52 0,020 7018333 7018345 7018336 7018339 7018346 7018347 n/a 50

27 Transparente 0,20 0,008 0,42 0,016 7018395 7005008 n/a n/a 7018404 7018405 n/a 50

30 Lavanda 0,15 0,006 0,31 0,012 7018424 7018433 n/a n/a 7018434 7018435 n/a 50

32 Amarelo 0,10 0,004 0,24 0,009 7018462 n/a n/a n/a n/  a n/a n/a 50

Pontas de distribuição em aço inoxidável passivado sem rebarbas, polido, com junções SafetyLok em polipropileno para um ajuste seguro nos receptáculos do cilindro.  
• Pontas de 6,35 mm: Distribuição rápida ponto a ponto.
• Pontas de 12,7 mm: Pontas de distribuição padrão de precisão para uso geral.
• Agulhas angulares de 45º e 90°: Fácil acesso a áreas de difícil acesso.

Recursos e Benefícios 
• Livres de rebarbas e contaminações
• Os rótulos da embalagem incluem números de lote para controlo de processo

e rastreabilidade
• Consistentes de estilo a estilo, e lote a lote
• Uma rosca 360° SafetyLok™ garante uma fixação segura e positiva ao corpo

da seringa
• Cubos projetados lisos para facilitar enroscar e desenroscar

Disponível em seis estilos:

Aço Inoxidável de precisão Agulhas de aço 
inoxidável protegidas contra corrosão suportam 
uma ampla variedade de fluidos e aplicações. 

Cônicos Com fluxo suave para aplicação de fluidos 
com viscosidade de média a alta – especialmente 
materiais grossos ou preenchidos com partículas 
como epóxi, RTVs e pastas para brasagem.

Flexíveis Eixos de polipropileno alcançam áreas de 
difícil acesso e não arranham superfícies delicadas. 
De fácil corte ou angulado, conforme necessário.

Anguladas pontas de aço inoxidável estão 
disponíveis com curvaturas de 45º e 90º. 
Disponíveis curvas personalizadas.

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

Especialidade Para aplicações específicas 
Pontas chanfradas, com segurança ESD, 
revestimento e cobertura em PTFE, pontas em 
micropontos e ovais.
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Agulhas de Aplicação de Precisão

PONTAS CÔNICAS SMOOTHFLOW

Calibre Cor DI mm Padrão Rígido opaco
Qtd/ 
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 Transparente 0,20 7018417 n/a 50

PONTAS FLEXIVEL

Calibre Cor DI mm  12,7 mm 38,1 mm
Qtd/ 
caixa

15 Âmbar 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

BOCAIS DE POLIETILENO

DI cm Comprimento cm
Número de 

peça
Qtd/ 
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 DE METAL

Calibre DI mm
Número de 

peça
Qtd/ 
caixa

7 3,8 7014850 1

8 3,4 7014851 1

10 2,7 7014848 1

12 2,2 7014842 1

14 1,6 7014844 1

16 1,2 7014846 1

PONTAS CHANFRADAS 

Calibre Cor DI mm 38,1 mm 12,7 mm 6,35 mm
Qtd/ 
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 Transparente 0,20 n/a n/a 7015236 50

33 Transparente 0,10 n/a n/a 7018482 25

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

PONTAS OVAIS 

Calibre Cor 12,7 mm
Qtd/ 
caixa

15 Âmbar 7018078 50

18 Verde 7024653 50

23 Laranja 7024656 50

Usar com cianoacrilatos, adesivos de cura UV, selantes, e materiais preenchidos 
com partículas ou qualquer fluido de média a alta viscosidade. Pontas standard 
translúcidas e flexíveis moldadas em polietileno . Contém um aditivo de bloqueio 
da luz, que protege os fluidos sensíveis UV. Pontas opacas e rígidas moldadas em 
polipropileno . A opacidade do material de bloqueio da luz fornece a funcionalidade 
para proteger os líquidos sensíveis a luz. As pontas cónicas standard são  
recomendadas para obter melhores resultados.

Tubagem em polipropileno flexível para aplicação em áreas de difícil acesso.
Bordas fáceis de arrastar e pontas arredondadas e previne raspagem. A tubagem 
pode ser cortada à medida. 

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

Depósitos de tira plana de pastas, selantes e epóxi
densos.

Proteções reutilizáveis de ponta para adesivos sensíveis à luz e 
cura UV. Encaixa em cima da junção da ponta de distribuição. 

PONTAS DE ESCOVA

Estilo
50,8 mm de comprimento Qtd/ 

caixaPadrão Fluxo alto

Cerdas Macias 7022730 7022731 50

Cerdas Rígidas 7015351 7015467 50

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

Controla a absorção para interromper gotejamento em aplicativos de mídia óptica. 

Resistente ao entupimento por cianoacrilatos. Usar para
aplicação em micropontos de fluidos de baixa viscosidade. 

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

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

PONTAS COM REVESTIMENTO EM PTFE

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

Cinza 0,51 7018256 7005003 50

Rosa 0,30 7018388 7005004 50

PONTAS REVESTIDAS COM PTFE

Calibre Cor DI mm DE mm  12,7 mm
Qtd/ 
caixa

21 Púrpura 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

PROTEÇÕES DE PONTA

Tamanho Cor
Número de 

peça 
Qtd/ 
caixa

3cc Vermelho 7017715 10

5cc – 55cc Preto 7017717 10
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Agulhas de Aplicação de Precisão

PONTAS DE DISTRIBUIÇÃO

Aplicações Cônico
Aço 

inoxidável
Revestido 
com PTFE

Flexível

Fluidos de viscosidade muito baixa

Pastas com preenchimento de partículas

Depósitos de micropontos

Fluido reativo ao metal

Depósitos em recuos

Espalhar

Colas de cura rápida

Gotas, linhas

Substratos facilmente arranhados

Fluidos

Adesivos

Anaeróbicos

Revestimentos de Conformal

Cianoacrilatos

Cianoacrilatos em gel

Epóxi

Graxas

Adesivos de cura leve

Óleos

Tinturas

Selantes

Epóxi prata

Pasta de soldagem/Pastas de brasagem

Máscaras de soldagem

Solventes

Adesivos de cura UV

Legenda
l Recomendado

s Satisfatório

X Não usar

*OK se usado com proteção de ponta, peça o número 7017715 ou 7017717. 
+Pontas chanfradas são recomendadas para melhores resultados.
**Recomendam-se pontas cónicas para uma melhor resposta.

www.nordsonefd.com/TipAdvice

“Os componentes EFD duram mais 
que outros que já utilizamos. Nunca 
encontramos problemas com as pontas e 
seringas da EFD, e isso quer dizer muito.”  

– Magnavox
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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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Engineered Fluid Dispensing

Alcance Novas Alturas
Com tecnologias 
de dosi� cação inovadoras




