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Fundada no Porto, em 1977 por Edgar António Rodrigues Praça, adotando a designação 
comercial de Edgar Praça Lda, a qual se veio a afirmar durante o seu percurso de mais de 
40 anos, como uma marca de confiança e prestígio para os seus clientes. Após 15 anos 
de sucesso e crescimento, a Edgar Praça Lda, transferiu as suas instalações para a Maia, 
progredindo substancialmente na adaptação ao exigente mercado, aumentando a sua 
capacidade de produção e armazenamento de produtos e matérias-primas.

Distribuidor Danfoss desde o início da sua atividade detém uma vasta gama de produtos 
do mais elevado nível de rendimento e durabilidade para o controlo e automação de 
equipamentos e processos industriais.

Em 2007, a empresa passa a ser gerida por Manuel Conceição, um dos sócios fundadores, 
que com o apoio de uma equipa com largos anos de experiência, dão resposta às 
exigências de cada cliente mantendo os elevados padrões de qualidade que desde sempre 
destacaram a empresa no mercado.
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SOBRE NÓS ABOUT US

Edgar Praça Lda, is a company dedicated 
to the manufacture and trade of carbon 
brushes, contacts and other parts, for 
all kinds of tools, electric motors and 
mechanical applications.

A Edgar Praça Lda, é uma empresa que se 
dedica ao fabrico e comércio de escovas, 
contactos e outras peças em carvão, para 
todo o tipo de ferramentas, motores elétricos 
e aplicações mecânicas.

Founded in Porto in 1977 by Edgar António Rodrigues Praça, adopting the name of Edgar 
Praça Lda, which has been established during its 40-year career as a brand of trust and 
prestige for its customers. After 15 years of success and growth, Edgar Praça Lda has 
moved its facilities to Maia, making substantial progress in adapting to the demanding 
market, increasing its production and storage capacity of products and raw materials.

Danfoss Distributor since the beginning of its activity, holds a wide range of products of 
the highest performance and durability for the control and automation of equipment 
and industrial processes.

In 2007, the company is managed by Manuel Conceição, one of the founding partners, 
who, with the support of a team with many years of experience, meets the needs of each 
client while maintaining the high quality standards that have always highlighted the 
company reputation.
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PRODUTOS

ESCOVAS DE CARVÃO
INDUSTRIAIS

A Edgar Praça fabrica escovas de carvão de alta qualidade. 
Para o fabrico das escovas de carvão, utilizamos uma 
vasta gama de qualidades de grafite, permitindo que 
escovas tenham o melhor desempenho de acordo com as 
caraterísticas de cada motor. A utilização de matérias primas 
adequadas a cada motor maximiza o seu tempo de atividade 
e reduz os custos de manutenção.

Edgar Praça manufactures high quality carbon brushes.
For the manufacture of carbon brushes, we use a wide range 
of graphite grades, allowing brushes to perform at their best 
according to the characteristics of each motor. Using the 
right raw materials for each engine maximizes uptime and 
reduces maintenance costs.
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PRODUTOS

ESCOVAS DE CARVÃO
FERRAMENTAS
ELÉTRICAS

Dispomos de um extenso catálogo em stock 
permanente de escovas de carvão para 
ferramentas elétricas, que nos permite satisfazer 
as encomendas num período de 24 horas. No caso 
de não possuirmos em stock o artigo que o cliente 
pretende, podemos fabricá-lo num prazo máximo 
de 2 a 3 dias.

We have an extensive permanent stock catalog of 
carbon brushes for power tools, which allows us to 
fulfill orders within 24 hours. If we do not have the 
item the customer wants, we can manufacture it 
within 2-3 days.
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PRODUTOS

PORTA ESCOVAS

PT ENTemos em stock um
vasto leque de suportes 
de escovas para 
motores. 

Somos parceiros dos maiores 
fabricantes de porta escovas da 
europa, de forma a podermos 
responder às solicitações dos clientes 
no menor curto espaço de tempo, 
assim como para garantirmos os 
melhores preços para as soluções 
apresentadas.

We are partners with the
largest brush holder 
manufacturers in europe, so that 
we can respond to customer 
requests in the shortest possible 
time, as well as guaranteeing 
the best prices for the solutions 
presented.

We stock a
wide range of
brush holders for
motors. 
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Fabricamos palhetas para bombas de vácuo em grafite 
ou Celeron mediante indicação das medidas exatas, 
amostra ou indicação da marca e modelo da bomba 
(caso tenhamos registo na nossa base de dados).

As palhetas são fabricadas em grafite impregnado com 
resina. Estas qualidades de grafite têm características 
especiais como a auto lubrificação, são quimicamente 
neutros (não tóxicos), resistentes a ambientes agressivos 
e corrosivos e possuem ainda uma alta resistência 
mecânica.

We manufacture graphite or Celeron vacuum pump 
blades by indicating exact measurements, sample or 
pump make and model (if we have registered in our 
database).

The blades are made of resin impregnated graphite. 
These graphite grades have special characteristics such 
as self lubrication, are chemically neutral (non-toxic), 
resistant to harsh and corrosive environments and have 
a high mechanical strength.
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PRODUTOS

PALHETAS PARA
BOMBAS DE VÁCUO
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PRODUTOS

MOTORES
DE ASPIRADOR

Temos em armazém 
uma vasta gama de 
motores de aspirador 
compatíveis com 
as principais 
marcas e modelos 
comercializados.

We stock a 
wide range of 
vacuum motors 
compatible with 
leading brands and 
models.
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Temos para venda diversas 
qualidades e medidas de tarugos 
em carvão. Fabricamos cadinhos, 
vedantes, empanques e anéis à 
medida do cliente.

We have for sale various grades 
and sizes of charcoal billets.
We manufacture crucibles, seals, 
packings and rings according to 
the customer.
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PRODUTOS

ANÉIS, VEDANTES,
EMPANQUES,CADINHOS,
TARUGOS
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PRODUTOS

CABO E TRANÇA
DE COBRE

PT ENProduzimos qualquer 
shunt em trança 
de cobre mediante 
instrução do cliente. 

Temos para venda várias medidas 
de cabos e tranças.

We have for sale various 
measures of cables and braids.

We produce any 
copper braided 
shunt upon customer 
instruction. 
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PRODUTOS

CONTROLO
E AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL
- DANFOSS
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Possuímos em stock um grande 
número de electroválvulas, 
pressostatos, contatores e 
termostatos, entre outros da
marca Danfoss.

We stock a large number of 
Danfoss solenoid valves, pressure 
switches, contactors and 
thermostats, among others.
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EDGAR PRAÇA, LDA.
Rua Dom António Castro Meireles, 446

4425-637 Pedrouços | Maia

+351 229 011 783  |  +351 939 462 534
 geral@edgarpraca.pt


