M

ix

A Empresa
A Alimaq é uma empresa 100% brasileira, com 33 anos de atuação nos
principais segmentos em desenvolvimento da economia do país.
A Alimaq conta com três instalações: um em sede, em Guarulhos (SP), a
lial Paranaense em Araucária (PR) e outra lial situada no Nordeste
em Cabo de Santo Agostinho (PE). Atualmente dispõe de
aproximadamente 100 colaboradores.
Para atender às necessidades do mercado de montagem e
manutenção industrial, a Alimaq oferece um portfólio
abrangente com mais de 5.000 produtos, o desao da
empresa é a busca constante pelos melhores equipamentos,
e de marcas respeitadas e consagradas em todo o mundo.
A Alimaq é pioneira na locação de bens móveis para o
segmento de engenharia e montagens industriais, sendo
desde 2005 certicada ISO 9001. Além de, comercializar
inúmeros equipamentos para diversas aplicações.
A Alimaq se faz presente em montagens e manutenções em obras
em todo território nacional, assim como todas as paradas de manutenção
necessárias no ramo industrial do país, anal a empresa sempre tem a solução
quando você pensar em locar ou comprar equipamentos.

Segmentos de atuação
 Automação industrial;
 Distribuição e transmissão de energia elétrica;
 Ferroviários;
 Gasodutos;
 Geradoras de energia;
 Indústrias de Papel e Celulose;
 Indústrias químicas e farmacêuticas;
 Indústrias Navais;
 Instaladores Elétricos;
 Linha de Transmissão;
 Metalúrgicas;
 Mineradoras;
 Montadoras;
 Montagens e manutenção de painel elétrico;
 Renarias (Petroquímicas);
 Siderurgias;
 Telecomunicações;
 Terminais de distribuição marítima;
 Usinas de Cana-de-açúcar;
 Usinas hidrelétricas

Política de Qualidade
"Fornecer equipamentos e prestar serviços de assistência técnica, que
atendam as necessidades dos nossos clientes, garantindo a melhoria
contínua dos nossos processos e Sistema Gestão da Qualidade".

Produtos

locação e Vendas
A Alimaq tem vários produtos para venda e locação, temos a solução de acordo com a sua necessidade,
pois caso necessite locar equipamentos para sua obra temos contratos para períodos pré-determinados,
médio e longo prazo, a empresa tem uma área de manutenção com técnicos especializados, caso haja
algum problema com o equipamento durante o período de locação a empresa lhe dará o suporte necessário
para atender a sua demanda.
A Alimaq dispõe de certicados de calibração para os manômetros, torquímetros de estalo e relógio seguindo
a norma RBC (Rede brasileira de calibração).
Caso sua necessidade seja aquisição temos equipamentos a pronta entrega e trabalhamos por
encomenda também. A empresa tem a linha completa de ferramentas para: Instalação elétrica, montagem
e manutenção de painel elétrico, distribuição e transmissão de energia elétrica e automação
industrial.

Linha de equipamentos e acessórios para LOCAÇÃO E VENDAS:






























Biseladoras elétricas e pneumáticas;
Bombas hidráulicas: manuais, elétricas ou pneumáticas;
Bomba para testes hidrostáticos: manuais, elétricas ou pnemático
Cabeçote engrenado para rosca;
Cabeçote ou cilindros prensa terminal;
Calandra;
Chave Apertadeira;
Chave de Impacto: elétrica ou pneumática;
Chave de Torque e Links hidráulicos;
Cilindros hidráulicos de simples e dupla ação;
Compressor;
Corta cabos;
Corta porcas hidráulicos;
Corta tubos;
Curvador de tubo;
Desincrustador pneumático;
Dobradeiras para ferro;
Esmerilhadeira elétrica ou pneumática;
Exaustor elétrico ou pneumático;
Faceadoras de tubos;
Ferramentas de dobrar, cortar e furar barramentos;
Ferramentas hidráulicas para compressão de terminais;
Ferramentas hidráulicas para corte de cabos;
Ferramentas hidráulicas a bateria para compressão de terminais;
Ferramentas hidráulicas a bateria para corte de cabos;
Ferramentas para decapagem;
Ferramentas mecânicas para compressão de terminais;
Ferramentas mecânicas para corte de terminais;
Furadeira com base magnética;
Furadeira de bancada/coluna;

Gerador;
Guilhotinas;
Guincho elétricos ou pneumáticos;
Lixadeira;
Macaco de pós-tensionamento;
Macaco mecânico tipo unha;
Macacos mecânicos;
Mandrilhadeira;
Mangote;
Máquinas de corte e bisel;
Máquina de corte de ferro e aço;
Máquina para curvar tubos;
Martelete rebarbador;
Moetões e patescas;
Parafusadeira;
Retíca;
Rompedor;
Rosqueadeiras e cabeçotes para roscas;
Saca polia;
Separador de ange hidráulico;
Serra clipper/hidráulica/mecânica
Serras hidráulicas e mecânicas;
Soquetes para Torque de todos os tamanhos;
Talhas manuais, elétricas ou pneumáticas;
Tirfor/guincho de arraste;
Tarraxa;
Torqueadeira rotativas elétricas ou pneumáticas;
Torquímetros de estalo e relógio;
Viradeiras para chapa;





































Assistência Técnica
A Alimaq presta assistência técnica especializada em equipamentos, elétricos, hidráulicos, mecânicos e
pneumáticos fazemos diversos contratos de prestação de assistência técnica em nossa liais e na sua
empresa. A empresa é homologada pelos fornecedores para exercer essa prestação de serviço, dispomos
de uma equipe qualicada e um atendimento personalizado, para que sempre o problema seja solucionado.
Nossos técnicos exercem uma função aplicada de avaliação dos equipamentos e envia uma ordem de
manutenção com todas as informações técnicas necessárias.

Laboratório de Calibração
A Alimaq tem um laboratório para calibração de Manômetros, com escalas até 1.000 Kgf/cm2 e de
torquímetros de estalo e de relógio, com escalas até 3.000 Nm, com certicados rastreados pela RBC.
A Alimaq investiu no laboratório de calibração e utiliza equipamentos de alta qualidade, para atender os
clientes que tenham essas necessidades. Conta com uma equipe técnica qualicada e treinada, para realizar
as calibrações e manutenções, nestes tipos de equipamentos.
Além de prestar serviço de calibração também, em torquímetros hidráulicos (Chave de torque e links) até
75.000 Nm.
Traga o seu equipamento para fazermos à manutenção! “ Qualidade Assegurada para os seus processos”.

Filial - GRU
Rua Machado de Assis, 198 - Vila Endres
CEP 07043-030 - Guarulhos - SP
Tel: 55 (11) 2423-5199
contato.sp@alimaqmix.com.br
Filial-NORDESTE
BR 101 SUL, nº 34.318, Quadra D Lote 8
Galpão 01D, Distrito Industrial
Cabo de Santo Agostinho, PE
CEP 54510-000
Tel: 55 (81) 3521-0172 - 3521-0870
contato.pe@alimaqmix.com.br
Filial-PR
BR 476 - Km 153 - Rodovia do Xisto, 5620
CEP 83705-177 - Bairro Estação
Araucária - PR
Tel: 55 (41) 3552-7980 - 3552-7983
contato.pr@alimaqmix.com.br
CENTRAL DE ATENDIMENTO
DDG: 0800-770-3500
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