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 Piezosystem Jena GmbH  
 
 Internet : www.piezosystem.com 
 

 
 
 

 

 
A piezosystem jena GmbH é líder mun-
dial em fornecimento de elementos pie-
zo para nanoposicionamento. Além do 
desenvolvimento de motores piezoelétri-
cos e posicionadores de alta resolução, 
que são utilizados para micro e nanoau-
tomatização de alta precisão, a empresa 
oferece ainda comutadores de fibra ótica 
e multiplexadores, assim como os res-
pectivos controladores piezo e controles. 
 
A piezosystem jena GmbH desenvolve e 
produz, na área de atuadores, piezomo-
tores inovadores, como atuadores de 
pilha e sistemas de posicionamento com 
transmissão por alavanca. Os produtos 
baseados no efeito piezoelétrico ofere-
cem muitas vantagens como uma reso-
lução quase ilimitada.  
 
Fazem parte do portfólio de produtos, 
entre outros, atuadores piezo e sistemas 
de nanoposicionamento, os respectivos 
amplificadores piezo e o grupo de produ-
tos dos comutadores óticos de fibra e 
multiplexadores. 
 

 

- Representante comercial  
- Parceiro de pesquisas 
 

 

Empresas que atuem com: 

- Técnica de automatização  

- Tecnologia laser 

- Biotecnologia 

- Microscopia 

- Indústria de semicondutores 

- Fotônica 
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 Herbacin cosmetic GmbH 

 

 Internet : www.herbacin.de 

 

 
Desenvolvimento, fabricação e distribui-
ção de cosméticos naturais. 
 
A Herbacin atua desde 1905 como pro-
dutora de preparados cosméticos para a 
pele e os cabelos com extratos vegetais. 
 
O portfólio de produtos inclui cremes pa-
ra pele e mãos, peeling, produtos para 
os cuidados com os pés, uma linha mas-
culina, complementos para banhos de 
imersão, géis de banho etc. 
 

 
- Importadores 
- Representantes comerciais 

 
Busca por parceiro para a distribui-
ção no Brasil. Estão também dis-
postos a considerar a fabricação 
dos produtos no país. 
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Jena-Optronik GmbH  
 
Internet : www.jena-optronik.de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aeroespaço  

- sistemas óticos e subsistemas para 
a observação da Terra e a nave-
gação de satélites;  
(desenvolvimento, fabricação e 
teste) 

- Software para o processamento de 
dados referentes à observação da 
Terra e para a análise de dados 
de observação da Terra 

 
Oferecem os seguintes produtos/ servi-
ços: 
 

- Sensores de posição e movimento 
para satélites: sensores de estre-

 

  - Importadores 

  - Contatos com instituições 

 
 - Agência espacial (Agência Espaci-
al Brasileira - AEB) 

 - Indústria espacial (integradores de 
satélites) 

 - Institutos que realizam o proces-
samento de dados de observação da 
Terra 

 - Representantes que tenham capa-
cidade para distribuir produtos seme-
lhantes no Brasil 
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las, sensores do sol, sensores de 
rendezvous 

- Instrumentos de observação da Ter-
ra: câmeras multiespectrais, radi-
ômetro de alta resolução para 
previsão meteorológica 

- Software para análise de dados óti-
cos e de radares 

- Prestação de serviços de análise de 
dados de observação da Terra e 
a criação de bancos de dados 
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Herwig Bohrtechnik Schmalkalden 
GmbH  
 
Internet: www.herbohr.de 
 
 

 
Ferramentas de metal duro e ferramen-
tas especiais para eletricistas e para a 
indústria da construção.  
 
Produtos de alta qualidade, como ferra-
mentas para furadeiras e marteletes 
com diversos adaptadores: 

- Brocas com lâminas de metal du-
ro para pedra e concreto 

- Furadeira especial com SDS-plus, 
broca sextavada para parafusa-
deira 

- Adaptador com SDS-plus, SDS-
max e broca sextavada 

- Talhadeira com SDS-plus 
- Furadeira para vidro profissional 
- Furadeira HSS 
- Furadeira para pedra e concreto 
- Furadeira para cofragens 

 

- Importadores 

- Representantes comerciais 

  

 - Compradores 

 - Importadores 

 - Comerciantes que vendem acessó-
rios para ferramentas elétricas como 
Bosch, Makita etc. 

 - Cadeias de lojas de ferramentas 
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- Cortador de pisos e azulejos 
- Ferramentas de diamante 
- Ferramentas especiais 

Serviço por contrato: 
- Fabricação de tornos e fresado-

ras de acordo com desenho do 
cliente 

- Fornecedora da indústria auto-
mobilística e hidráulica 

Desenvolvimento de serviços contrata-
dos para empresas terceiras 
 

5 Glatt Ingenieurtechnik GmbH 
Nordstr. 12 
99427 Weimar 
 
Contato:  Engenheiro Dr. Reinhard 
Böber 
  
Informações de contato 
Tel.:  +49-(0) 3643 471 234 
 
E-Mail:  r.boeber@glatt-weimar.de 
Internet: www.glatt.com 
 
Idiomas para correspondência  
Inglês, Alemão 
 
Ano de constituição:  
Colaboradores:  115 
 

Prestação de serviços de engenharia de 
todo tipo, principalmente na área de 
tecnologias de secagem e de 
granulação, assim como o 
desenvolvimento, planejamento e 
fabricação e distribuição de instalações 
e de produtos no setor da indústria 
químico-farmacêutica e semelhantes. 

- Importadores 

- Representantes comerciais 

Alimentação, Ração, Indústria 
química e de química fina 
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Masdar PV GmbH 
 
Internet: www.masdarpv.com 
 

 

 
Fabricação de módulos solares de filme 
fino, financiamento de projetos, instala-
ção de módulos solares  

 

- Importadores 

- Contatos com instituições 

 
Fornecedores de energia, desen-
volvedores de projetos de parques 
solares, EPC (Engineering, Procu-
rement and Construction) para ins-
talação de parques solares 

 


