
PELO VINHO
SOMOS MÁQUINAS



A WINESTAB CORPORATE concebe, produz 
e monta equipamentos em aço inoxidável, 
para a indústria do Vinho, Cerveja e 
Champanhe e foi criada especificamente para 
dar continuidade à marca VINIPAL. 
 
A marca VINIPAL que está no mercado da 
indústria vitivinícola desde 1969, foi a 
impulsionadora de um consagrado sistema de 
estabilização de vinhos por refrigeração em 
regime contínuo, sem adição de bitartaratos, 
bem como, nos sistemas de estabilização de 
champanhe, espumante em contínuo (Método 
Charmat Vinipal) e pasteurização.
 
Para responder às solicitações da indústria 
vitivinícola, a WINESTAB CORPORATE pode 
oferecer novos equipamentos de 
estabilização, kits para 
automatização/renovação filtração, 
refrigeração, e pasteurização, e também dos 
equipamentos de gerações anteriores.

SOBRE



A  WINESTAB CORPORATE está 
vocacionada para apoiar clientes 
exigentes e rigorosos e prima por 
cumprir com profissionalismo os 
objetivos que se propõe alcançar.

Com o objectivo de satisfazer todas as 
necessidades técnicas e produtivas dos 
vitivinicultores a  WINESTAB 
CORPORATE, procurou encontrar um 
parceiro que pudesse fornecer 
equipamentos necessários a essa indústria 
e que complementassem o nosso leque de 
produtos, o que motivou um acordo de 
representação, com uma empresa italiana 
que nos garante a diversidade e qualidade 
de todo o tipo de equipamentos para a 
indústria vitivinícola desde a receção da 
uva até ao engarrafamento.

WINESTAB 
CORPORATE
dispõe de uma equipa de 
técnicos, com uma larga 
experiência na gestão de 
empresas e com elevado 
conhecimento do sector 
vitivinícola.

QUEM SOMOS



Os equipamentos da 
marca VINIPAL estão 
instalados em mais de 20 
países com uma 
capacidade de 
estabilização instalada de 
22.000.000 de litros por 
dia.

ONDE ESTAMOS



EU Portugal, Espanha, França, Itália
Grécia, Bulgária, Roménia, Turquia

AU

Austrália

AF Marrocos, Egipto
África do Sul

A

America Norte:
USA

America Sul:
Peru, Chile, Argentina
Uruguai, Brasil

ONDE ESTAMOS



ESTABILIZAÇÃO  TARTÁRICA

- Estabilização Tartárica em continuo pelo 
frio sem adição de KHT

- Método Clássico

- Método Contacto

- Aparelho de análises «Criostato»

OS NOSSOS PRODUTOS



FILTRAÇÃO

- Filtros de Terras

- Filtros de Placas (60x60 ; 40x40 ; 20x20)

- Housing Cartuchos

- Filtros Prensa

OS NOSSOS PRODUTOS



ESTABILIZAÇÃO  TARTÁRICA

- Estabilização Tartárica em continuo pelo 
frio sem adição de KHT

- Método Clássico

- Método Contacto

- Aparelho de análises «Criostato»

OS NOSSOS PRODUTOS



FILTROS DE PLACAS 40X40 
MOD. CF

Os filtros de placas CF são fabricados 
inteiramente em aço inoxidável. São 
montados em rodas e fornecidos com um 
recolha gotas. O filtro é fechado através de 
um veio central. As placas (400x400 mm) 
são em Polipropileno para uso alimentar ou 
em Noryl, Moplene aço inoxidavel AISI 316. 
O filtro é igualmente fornecido com 
manômetros de pressão, válvulas e um visor 
de liquido.

(Disponível com placa inversora em aço inoxidável ou 
bomba centrifuga incorporada e também fecho hidráulico 
manual ou eléctrico.)

OS NOSSOS PRODUTOS



MICROETAR’S BIOLÓGICAS 
(PRÉ-TRATAMENTO/TRATAMENTO 
COMPLETO)

- Aspecto discreto

- Dimensão reduzida

- Formato circular que permite diversos lay-out´s 
de instalação

- Instalação eficaz de fácil manuseamento

- Custo global de instalação e exploração baixo e 
competitivo

- Um dos suportes biológicos mais avançados do 
mercado

- Tratamento biológico de leito flutuante

- São isentas de odores e maus cheiros, sistema 
de tratamento inodoro

- São fabricadas em material nobre sem 
manutenção, aço inoxidável

OS NOSSOS PRODUTOS



OS NOSSOS PRODUTOS

REFRIGERAÇÃO

- Controlo de Fermentação

- Refrigeradores com raspadores

- Refrigeradores Tubulares (Mosto)

- Permutadores Tubulares 

- Refrigeradores de água (c/ ou sem inversor 
para bomba de calor)



OS NOSSOS PRODUTOS

ENCHIMENTO

- Saturadoras

- Enchedoras isobarométricas

- Enchedoras vinhos tranquilos

- Rolhadores semi-automáticos/automáticos

- Etiquetadoras

- Pasteurizadores



NOTA: Os vinhos tintos pasteurizados, a 85ºC para vinhos 
de mesa e até 95ºC para vinho do porto, amaciará e 
acrescentará cerca de 2 anos de envelhecimento, 
guardando todas as suas características e qualidades.

TERMOLIZAÇÃO: Este sistema é para clientes que 
desejem ENGARRAFAR A QUENTE à temperatura 
previamente programada (cerca de 45º/55º)v

OS NOSSOS PRODUTOS

PAUSTERIZADORES / 
THERMOLIZADOR MOD. PZT

Admite-se que em vinhos a temperatura de 
60ºc durante 3 segundos é suficiente para 
matar bactérias correntes e leveduras. Assim, 
a temperatura de 75/80ºc aplicada durante 5 
segundos, permitem-nos pasteurizar com 
margem de segurança. Toda a tubagem e 
reservatórios a jusante do Pasteurizador, 
deve estar esterilizada para evitar a 
contaminação do vinho pasteurizado. O 
complemento necessário da pasteurização, é 
a análise microbiológica do vinho. A 
pasteurização não altera a prova ou o aroma 
do vinho. Quando se pretenda alteração da 
prova, aroma ou cor, elevar a temperatura 
para 95ºc e reduzir o caudal na torneira de 
saída.



OS NOSSOS PRODUTOS

RECEPÇÃO

- Prensas Pneumáticas

- Desengaçadores / Esmagadores

- Tapetes Transportadoras

- Bombas de trasfega/Positivas

- Bombas Peristálticas/Pistão

- Tremonha de recepção uva



OS NOSSOS PRODUTOS

ARMAZENAMENTO

- Depósitos de Armazenamento

- Depósitos de Refrigeração

- Depósitos Sempre-Cheias

- Depósitos de Fermentação



OS NOSSOS PRODUTOS

ESPUMANTE

Tecnologia “Método Charmat”
- Homogeneidade do produto

- Possibilidade de acompanhar a 
fermentação (pressão e prova) e a sua 
correção.

- Rapidez: porque não é necessário dar um 
tempo extra para que todas as garrafas 
estejam fermentadas (método clássico) e 
por dispensar o licor de expedição e o 
respectivo tempo de homogeneização – 7/8 
dias de fermentação



SERVIÇOS

- Suporte técnico Instalação

- Configuração e Formação

- Manutenção Suporte para 
todo o tipo de Aplicações em 
inox

- Suporte para Hardware/ 
Electronica/Electricidade
/Automação

- Assistência Garantida



WINESTAB CORPORATE
Candal Park
Rua 28 de Janeiro 350 Fração 
R02

Telemóvel: +351 925 111 352
geral@vinipal.pt

INFO



www.winestab.com


