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DESCRIÇÃO GERAL

O centro industrial de Messines, localizado em Campilhos produz e comercializa betão pronto e misturas
betuminosas para aplicação em obras de engenharia e construção civil, tendo fornecido várias obras de
referência na região.

Todas as atividades desenvolvidas pela Tecnovia S.A. neste centro de produção têm a marca de qualidade NP
EN ISO 9001 e os seus produtos possuem a marcação CE segundo as normas de produto harmonizadas.

LOCALIZAÇÃO

Extrato Google Maps | Coordenadas: 37°15'53.3"N 8°16'01.4"W

A área industrial de Messines, localiza-se na povoação de
Campilhos, em São Bartolomeu de Messines.

Situa-se a cerca de 5 km da saída da A2 de S. Bartolomeu
de Messines, junto ao IC1.

(Área assinalada)

CONTACTOS

Responsável Comercial: José Ramos

Telemóvel: +351 914 44 45 80

e-mail: jose.ramos@tecnovia.pt

Telefone: + 351 282 33 25 54

Informação sobre outros Centros de Produção
Tecnovia

www.tecnovia.pt

CENTRAL DE MISTURAS BETUMINOSAS

Características:

Marca: INTRAME

Modelo: DM40

Capacidade nominal: 150 ton/h

Tipo: contínuo
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Produtos habitualmente produzidos:
- Betão betuminoso com betume convencional
- Betão betuminoso com betume modificado com características rugosas e drenantes
- Mistura betuminosa densa e macadames betuminosos
- Argamassa betuminosa com betume normal e modificado

As Misturas Betuminosas produzidas detêm a Marcação CE de Misturas Betuminosas, segundo a norma de
produto aplicável. A produção e comercialização das misturas betuminosas é certificada em qualidade NP EN
ISO 9001.

CENTRAL DE BETÃO PRONTO

Características:

Marca: DRUETTA

Modelo: Speddy 80

Capacidade nominal: 60 m3/h

Produtos habitualmente produzidos:
- Betão pronto de todas as classes de resistência, de exposição ambiental e de consistência
- Argamassas com diversas dosagens
- Betões de agregados leves, betões com aditivos, betões com pigmentos

A produção e comercialização de betão pronto de Messines é certificada em qualidade NP EN ISO 9001.

OUTROS MEIOS AFETOS À ÁREA INDUSTRIAL

Meios de Carga e Transporte

O dimensionamento deste tipo de equipamentos é dependente das necessidades de produção. Os
equipamentos são nomeadamente:

- Pás carregadoras
- Camiões

- Auto-betoneiras
- Bombas de Betão


