
Gibitre Instruments 
Desenvolvimento, Produção e Calibração de Instrumentos para Ensaios de Borracha e Plástico 
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A Gibitre Instruments é uma empresa italiana, 
fundada em 1979, e dedicada à produção 
de instrumentos de ensaio, para medir as 
propriedades físico-mecânicas de borracha e 
de plástico. 
 
A empresa integra todo o seu ciclo de 
produção, o que inclui: projecto mecânico, 
desenvolvimento de software, processamen-
to mecânico de componentes, ensaios e 
calibração, e fornece todo o apoio ao Cliente, o 
que inclui montagem, instalação, manutenção 
periódica e calibração. 
 
Operações Mecânicas 
As oficinas mecânicas de Gibitre Instruments 
estão equipadas com modernas máquinas 
CNC, as quais permitem projectar quase todos 
os componentes mecânicos utilizados nos 
seus instrumentos. 
 

 
Gestão de Componentes 
O armazenamento de todos os componentes 
produzidos e adquiridos é concretizado em 
armazéns rotativos, de forma a garantir a 
rastreabilidade completa dos componentes e 
a optimizar os tempos de envio de sobresse-
lentes. 
 
Acreditação ISO 17025 
A Gibitre Instruments possui, desde 2005, um 
Laboratório de Calibrações oficialmente Acre-
ditado, para a calibração de durómetros Shore 
e IRHD. As calibrações são realizadas na Sala 
de Metrologia, com temperatura e humidade 
controladas. 
 
Serviços de Calibrações Padrão 
A Gibitre Instruments fornece, directamente 
ou através de agências autorizadas, serviços 
de manutenção e calibração para todos os 

instrumentos que produz.  
 
Todas as calibrações realizadas possuem uma 
completa rastreabilidade com os instrumentos 
de referência. Os Relatórios de Calibração 
permitem assim que o Cliente possa gerir toda 
a cadeia de rastreabilidade e inclua o cálculo 
da incerteza relacionada a cada medição 
realizada. 
Assistência Técnica e Remota 
A Gibitre Instruments fornece todo o apoio por 
telefone e serviços de assistência remota para 
todos os seus Clientes. 
 
Sala de Demonstrações 
As instalações da Gibitre Instruments dispõem 
de uma Sala de Demonstrações e de Salas de 
Formação. Estas estruturas são utilizadas para 
execução de ensaios demonstrativos, relacio-
nados com a funcionalidade dos instrumentos, 
para ensaios e para a Formação de Técnicos. 
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