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• Visão,  Missão, Valores 

Visão: onde queremos chegar 
 

• Ser líder na área de subcontratação de produtos metálicos 

 

Valores: o que nos é mais importante 
 

• Flexibilidade – Seriedade – Fidelidade – Cooperação 

 Dinamismo – Respeito – Igualdade 

 

Missão: onde estamos 
 

• Satisfazer os requisitos do cliente com base 

 na inovação e melhoria contínua 

 
 



                     

               2011       Inauguração de unidade de pintura e montagem – CF C&A    

 

           2010      Constituição de IMP France, para apoio técnico-comercial em França 

 

       2007     Constituição de unidade para peças torneadas – Tortec 

 

  2006     Criação da divisão para produtos em alumínio – Alufap 

 

               2005     Aquisição da 1ª máquina de corte laser tubo em Portugal 

 

            2001     Aquisição da Tabor (estampagem) 

 

       1997     Aquisição da Crank (contentores metálicos) 

 

               1990     Constituição de uma unidade de injeção de peças de plástico – Plastar 

 

                 1988     1ª participação na Feira Internacional de subcontratação – Midest (França) 

         

             1982     Especialização na área da subcontratação 

 

        1980     Aposta comercial no mercado externo 

 

    1975     Inicio das relações comerciais com o cliente Citroen Portugal 

 

1965     Inicio de atividade para o mercado nacional de bicicletas e motociclos 

 

 

 

 

• História 



• Multi-competence 
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Ciclo Fapril 

 

• Com cerca de 200 colaboradores, a unidade industrial Ciclo 

Fapril situada em Águeda é o coração de todo o Grupo 

 

• Com capacidade e elevado know-how na concepção de 

ferramentas para controlo e produção, torna possível 

desenvolver todos projectos do cliente de uma maneira 

totalmente autónoma 

 

• Principais atividades: 

 

• Corte laser tubo 

 

• Curvatura 

 

• Soldadura robotizada 

• Ciclo Fapril 



Alufap 

 

• Com cerca de 30colaboradores, a unidade industrial Alufap 

está situada na Alagoa e opera desde 2007. 

 

• Esta unidade é focada nos projetos em Alumínio e trabalha 

especificamente para indústria automóvel. 

 

• Principais atividades: 

 

• Soldadura Robotizada 

 

• Curvatura / Maquinação Perfil 

 

• 100% Indústria Automovél 

• Alufap 



CF Coating & Assembly 

 

• Esta unidade de pintura e montagem inaugurada em 

2011 é considerada uma das maiores valias que a 

Ciclo Fapril consegue apresentar ao cliente final 

 

• A Ciclo Fapril consegue assim propor e entregar aos 

seus clientes, peças com o acabamento e montagem 

requeridas, possuindo assim uma solução global que 

vai ao encontro às exigentes necessidades do cliente 

 

Principais atividades: 

 

• Pintura 

 

• Montagem 

 

• CF Coating & Assembly 



• Tabor 

Tabor 

 

• Com prensas com capacidade até um máximo de 420 

toneladas e a mais moderna tecnologia em corte de 

chapa, esta unidade é responsável por todos os projetos 

da Ciclo Fapril que envolvam chapa metálica 

 

 

 

 

Principais atividades: 

 

• Estampagem 

 

• Corte laser de chapa 

 



• Tortec 

Tortec 

 

• Com vários centros de maquinação CNC e com pessoal 

altamente qualificada, esta unidade permite com uma 

elevada rapidez, produzir peças torneadas, mesmo em 

pequenas séries, o que permite uma versatilidade junto 

do cliente e do mercado atual 

 

Principais atividades: 

 

• Peças torneadas 



Plastar 

 

• A Plastar surge no inicio da década de 90 para fornecer a 

Ciclo Fapril com revestimento de jogos pedaleiros 

 

 

Mais valias: 

 

• Injeção de peças plásticas 

 

• Pintura de peças plásticas 

 

• Plastar 



Crank 

 

• A Crank, empresa fundada em 1981, dedica-se ao 

desenvolvimento e fabricação de contentores e 

embalagens metálicas 

 

 

        

Principais actividades: 

 

• Contentores metálicos 

 

• Embalagens metálicas 

 

• Crank 



• Produtos fabricados pela Ciclo Fapril 



Em resumo… 

 

A Ciclo Fapril trabalha 100% em regime de subcontratação, sendo 

especialista nas áreas de: 

Soldadura 

Estampagem 

Curvatura de tubo 

Corte laser de tubo e de chapa 

Tornearia/Maquinação CNC 

 

Com capacidade para os seguintes tratamentos de superficie 

- zincagem; 

- cataforese / autoforese; 

- dacromet / geomet; 

- galvanização; 

- cromagem; 

- pintura epoxy / líquida ; 

- anodização. 

 

• Em resumo… 



 

• Inicio do Projecto 2007 

 

• SOP 2008 

 

• 8 modelos (direita / esquerda) 

 

 
 

• Alufap – Projecto Crashbox 



• Crashbox 



• TRANSFORMAÇÃO 



• Crashbox 

ESTAMPAGEM 

CORTE 

LAVAGEM SOLDADURA CALIBRAÇÃO EMBALAGEM 



• ALUMÍNIO VS FERRO 

VS 



SOLDADURA COM RETRABALHO (20%) 

BAIXA PRODUTIVIDADE (OEE 56%) 

ELEVADA % DE PEÇAS REJEITADAS 
DIMENSIONALMENTE (6,5%) 

EXPERIÊNCIA 

• PROBLEMAS INICIAIS 



• EXIGÊNCIAS DIMENSIONAIS - SOLDADURA 

Tolerancia de 0,4mm 
posicionamento do perfil tubo 
com a chapa 
 
Tolerancia de 0,2mm de altura do 
perfil 

Exigências de norma 
relativamente as especificações 
de soldadura 



• SOLDADURA 



• SOLDADURA – SISTEMA AUTOCENTRANTE 

PONTO 

FIXO 



• Alufap – Projecto Crashbox 

VELOCIDADE DE SOLDADURA 
MELHORADA  

9mm/seg  16mm/seg 

PARÁMETROS E TRAJECTORIAS 
ALTERADOS 



• SOLDADURA 

ENSAIO DE FIO DE SOLDA ALMG5 

GOTAS DE SOLDADURA MAIS PEQUENAS  

ROLO vs TAMBOR 

LINHA DE GÁS 



• CALIBRAÇÃO 

CALIBRAÇÃO FEITA 
SEPARADAMENTE EM 

2 PRENSAS 

CALIBRAÇÃO FEITA 
NA MESMA 

FERRAMENTA 

MENOS PROJEÇÕES 



• RESULTADOS 

EXPERIÊNCIA / CRESCIMENTO DE NEGÓCIO 

RETRABALHO 20%  2,5%  

OEE 55%  91% 

REJEIÇÃO 6,5%  0,06 % 

6000 CRASHBOXES / DIA 



 

Obrigado pela vossa atenção. 

Perguntas? 

 

Emre Ozgunes 

 

emre@ciclofapril.pt 

 
 

• Ciclo Fapril 


