CATÁLOGO
CATALOG

VIAS AÉREAS

Comércio e reparação de
equipamentos industriais
Commerce and repair of
industrial equipment
Temos uma vasta experiência em distribuição e fabricação
de máquinas para a indústria alimentar. Como fabricantes
podemos adaptar e personalizar os nossos produtos às
suas necessidades.

We have extensive experience in distribution and
manufacturing of machinery for the food industry. As
manufacturers we can adapt and customize our
products to your needs.

Quem somos
Who we are
A Maquigomes é uma empresa que existe no mercado
desde 1993. Dedica-se essencialmente à venda e reparação
de
máquinas
utilizadas
na
indústria
alimentar,
nomeadamente talhos, salsicharias, matadouros, hotelaria,
peixaria, frutaria, hortícolas e lacticínios. Com uma vasta
experiência no mercado, a Maquigomes exporta os seus
serviços para todo o mundo, especialmente Europa, África
e América do Sul. Somos uma empresa que comercializa
máquinas, novas e usadas, para a indústria alimentar. Os
nossos serviços passam pela projecção, instalação,
manutenção e reparação de máquinas industriais.
Maquigomes is a company that has been in the market since
1993. It is mainly dedicated to the sale and repair of machines
used in the food industry, namely butchers, salchicharias,
slaughterhouses, hotels, fishmongers, fruits, vegetables and
dairy products. With a vast experience in the market,
Maquigomes exports its services all over the world, especially
Europe, Africa and South America. We are a company that
commercializes new and used machinery for the food industry.
Our services include projection, installation, maintenance and
repair of industrial machinery.

A nossa missão
Our mission
Garantir a qualidade e conformidade dos nossos
produtos e serviços utilizados na indústria alimentar.
Para tal, apostamos na valorização humana e
profissional de todos os nossos colaboradores,
através de um programa de formação contínua.
Assumimos uma relação de parceria com os nossos
fornecedores, unindo esforços para que consigamos
garantir uma melhor qualidade.
Ensuring the quality and conformity of our products
and services used in the food industry. To this end, we
invest in human and professional development of all
our employees, through a continuous training program.
We assume a partnership relationship with our
suppliers, joining efforts so that we can guarantee a
better quality.

UMA MÁQUINA, EM
MÁQUINAS!
A MACHINE, IN MACHINES!

A nossa visão
Our vision
A Maquigomes pretende desenvolver, inovar e facilitar, através dos seus
produtos e serviços, o funcionamento e o processo da indústria
alimentar.
Maquigomes intends to develop, innovate and facilitate, through its products
and services, the operation and process of the food industry.

Os nossos valores
Our values

Reconhecimento
Recognition

Experiência
Experience

Diversidade
Diversity

Inovação
Innovation

Dedicação
Dedication

Qualidade
Quality

Credibilidade
Credibility

Vias Aéreas
MEAT RAILS

MONORAIL
MONORAIL

Função: Descarregar e movimentar carne
Materiais: Totalmente fabricada em liga de alumínio
anodizado 12 micros e, com materiais plásticos
atóxicos
Características:
Elevados padrões de higiene e a resistência ao
longo do tempo
Sistema de três vias patenteado, permite mover a
carne em 3 direcções de forma prática, fácil e
segura, aumentado a produtividade e eliminando
as perdas de tempo a cada mudança de direcção
Estrutura totalmente adaptável
Function: Unloading and moving meat
Materials: Fully manufactured in 12 micron anodized
aluminum alloy and with non-toxic plastic materials
Features:
High hygiene standards and resistance over time
With a patented three-way system, it allows moving
the meat in 3 directions in a practical, easy and safe
way, increasing productivity and eliminating time
losses at each change of direction
Completely adaptable structure
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Vias Aéreas
MEAT RAILS

BIRAIL
BIRAIL

Função: Descarregar e movimentar carne
Materiais: Totalmente fabricada em liga de alumínio
anodizado e, com materiais plásticos atóxicos
Características:
Elevados padrões de higiene e a resistência ao
longo do tempo
Aba inferior inclinada para evitar a acumulação de
sujidade
Ponteiras e lemes de plástico para absorver o
impacto dos carros
Suportes da via em alumínio extrudido
Derivações com lemes direccionais
Estrutura totalmente adaptável
Function: Unloading and moving meat
Materials: Entirely manufactured in anodized aluminum
alloy and, with non-toxic plastic materials
Features:
High standards of hygiene and resistance over time
Sloping bottom flap to avoid dirt accumulation
Plastic tips and rudders to absorb the impact of cars
Extruded aluminum track supports
Derivatives with directional rudders
Fully adaptable structure
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Vias Aéreas
MEAT RAILS

BIRAIL PARA CAIXAS ISOTÉRMICAS
BIRAIL FOR ISOTHERMAL BOXES

Função: Descarregar e movimentar carne
Materiais: Totalmente fabricada em liga de alumínio
anodizado e, com materiais plásticos atóxicos
Características:
Elevados padrões de higiene e a resistência ao
longo do tempo
Ponteiras e lemes de plástico para absorver o
impacto dos carros
Suportes da via em alumínio extrudido
Derivações com lemes direccionais
Estrutura totalmente adaptável
Conjuntos de entrada de 3, 4 e 5 vias
Function: Unloading and moving meat
Materials: Entirely manufactured in anodized aluminum
alloy and, with non-toxic plastic materials
Features:
High standards of hygiene and resistance over time
Plastic tips and rudders to absorb the impact of cars
Extruded aluminum track supports
Derivatives with directional rudders
Fully adaptable structure
3-, 4-, and 5-way input sets
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PORTEFÓLIO
PORTFOLIO
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ALGUNS
TRABALHOS

SOME
WORKS
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