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A SmartInject é uma empresa de injeção de plásticos que oferece 

aos seus clientes uma vasta gama de serviços, desde a realização 

de ensaios e produçãos de pré-séries, a complexas soluções de 

engenharia no ramo da indústria de moldes e plásticos.

Sediada em Portugal, tem como principal objetivo o desenvolvi-

mento e produção de produtos inovadores, de alta qualidade e, 

acima de tudo, de alto valor acrescentado, permitindo aos seus 

clientes a criação de Marcas únicas que se caracterizem pela sua 

excelência e criatividade.

Fundada em 2015, a SmartInject ambiciona ser líder de mercado 

pela qualidade, dedicação e profissionalismo. 

Na SmartInject, criámos as condições ideais para que a nossa 

equipa altamente qualificada e acessorada por equipamentos 

tecnológicos de ponta, desenvolva em sintonia e constante 

interação com os nossos clientes projetos e produtos de sucesso.

História e Missão

Através de fortes parcerias com algumas das principais

entidades do sector, a SmartInject pode desenvolver projectos

“chave na mão”, sendo estes customizados de acordo com o

que as necessidades dos nossos clientes

Soluções de
engenharia

A SmartInject providencia aos seus clientes uma ampla variedade de 

máquinas de injeção. Equipadas com o robots e vários acessórios 

periféricos, permitem realizar testes e ensaios de moldes, bem como 

produções em grande escala, garantido sempre a qualidade exigida 

por este mercado extremamente competitivo.

Todos os trabalhos executados possuem a nossa garantia de qualidade, 

sendo fornecido a cada cliente um relatório digital, com todos os 

detalhes e condições de moldação usados no ensaio dos seus moldes.

Centro de Ensaios
e Produção

Equipamento

Robot Wittmann W621

Robot Wittmann W721

60 Ton

75 Ton

120 Ton

150 Ton

350 Ton

Demag 60 NC III

DK 200.75

Demag 120 NC IV

Demag 150 NC IV

Krauss Ma�ei KM 350 - 2700 C 2

32 mm

32 mm

40 mm

45 mm

80 mm

77 cm3

130 cm3

255 cm3

323 cm3

1433 cm3

1450 kg/cm2

1500 kg/cm2

2418 kg/cm2

1973 kg/cm2

1865 kg/cm2
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