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A Meacci s.r.l., foi fundada em
Novembro de 1963.
Inicialmente a atividade, que então
tinha o nome Meacci Ferdinando &
C. snc., atuava no âmbito
metalúrgico, para transformar-se em
seguida, depois de um breve
período, em oficina mecânica onde
eram fabricadas principalmente
máquinas e acessórios para o setor
enológico
e
azeiteiro.
No fim dos anos 60, no rastro do
grande boom da indústria calçadista,
a empresa transferiu-se numa sede
nova que se estende sobre uma superfície de aproximadamente 4500 m2, dedicando-se sobretudo
à construção de “fresas copiadoras”, máquinas especializadas na produção da plataforma dos
tamancos. É nesse período que a empresa alcança o seu máximo desenvolvimento com um quadro
de pessoal de 40 pessoas.
No fim dos anos 60 a empresa, graças ao setor calçadista, entra em contato com o mundo da
cortiça, fazendo assim suas primeiras experiências e formando-se naquele que se tornaria o seu
produto de referência.
Desde a metade dos anos 70 o setor de tamancos inicia o seu declínio inexorável e então a empresa
passa a dedicar-se em tempo integral ao setor da cortiça, principalmente naquele relativo à
produção de rolhas, devido à presença de várias indústrias corticeiras na região.
A primeira máquina a ser desenvolvida e introduzida no mercado foi uma “seletora pneumática
para rolhas naturais”, verdadeira e autêntica revolução para a época. Esta máquina, atualmente
ainda em produção, conta com uma realização no tempo de mais de 300 unidades.
Em seguida, a Meacci introduziu no mercado outras máquinas até quando em 1986 é realizado o
protótipo funcional da máquina “Corpocork”, ou seja, um equipamento para a produção de rolhas
em aglomerado de cortiça para champanhe e vinho, que obterá um desenvolvimento e um sucesso
considerável, contando com a realização de mais de 50 equipamentos. Em 1997 a empresa abriu
um novo estabelecimento fabril na Sardenha, de forma a poder aumentar a produção, mas também
para atender melhor os próprios
clientes presentes in loco.
Em Setembro de 2005 a Meacci srl
iniciou um plano de reestruturação,
concentrando
todas
as
suas
atividades numa nova e ampla sede.
O processo de modernização a seguir
leva a empresa a adquirir em
Setembro de 2009 a "Belluti
Adriano", empresa líder no mercado
italiano de seladoras térmicas,
máquinas
de
contar
rolhas,
lubrificadoras, etc.

In cinquanta anni d'attività, l'azienda ha maturato
esperienza in vari campi, dalla pneumatica
all'oleodinamica, dalla meccanica di precisione alla
elettronica, dalla pesatura dinamica ai controlli di
temperatura. Hoje a Meacci srl coloca-se no mercado
como empresa líder no setor de máquinas para o
processamento da cortiça e não só pela vasta gama
de produtos oferecidos, mas sobretudo pela
seriedade, a confiabilidade e a inovação que desde
sempre a destacam.
A Meacci srl acompanha a própria produção, do
projeto à colocação em serviço junto ao cliente,
ocupando-se também da automação e das
instalações.
Em cinquenta anos de atividade, a empresa adquiriu
experiência em vários campos, da pneumática à
hidráulica, da mecânica de precisão à eletrônica, da pesagem dinâmica aos controles de
temperatura. Hoje a Meacci srl realiza máquinas para os setores mais diversos, do calçadista à
cortiça para uso enológico, das máquinas para lavanderias industriais às máquinas para a
realização de Mop, além da realização de protótipos de máquinas especiais, mediante pedido
do cliente.
A empresa tem um departamento técnico próprio para o projeto das máquinas. Este é equipado
com estações CAD 2D e 3D e também com a tecnologia do CAM para a realização das partes até
mais complexas nas próprias máquinas de CNC. Com efeito, a empresa é equipada com um
departamento de máquinas bem estruturado.
Quase toda a produção das partes mecânicas que constituem as máquinas, é efetuada na
própria oficina, de forma a poder acompanhar a realização das máquinas passo a passo,
garantindo assim o padrão máximo de qualidade.
As experiências de trabalho adquiridas nos anos, junto com o desenvolvimento tecnológico e as
inovações efetuadas,
tiveram como máximo
reconhecimento,
a
emissão de algumas
patentes tanto a nível
nacional
como
internacional.
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