Qualquer que seja sua necessidade, pela experiência de nossa equipe, podemos encontrar fabricantes
de vários equipamentos industriais, nacionais e principalmente importados.
Com mais de duas décadas de experiência, confira a diversidade de fabricantes que já fornecemos aos
nossos clientes: http://fsrepresentacoes.com.br/marcas-e-produtos/a/

PARCEIRAS OFICIAIS

, fabricante de atuadores pneumáticos e semelhantes para controle de
movimento em equipamentos industriais. Sediada na Inglaterra.

, fabricante de válvulas de esfera, borboleta, gaveta, comuns e especiais,
diferentes classes, passagens, resistentes a altas temperaturas. Sediada no Brasil.

, fabricante de toda tecnologia sensorial (sensores indutivos, capacitivos,
magnéticos), somos distribuidores exclusivos no Brasil, atendendo toda a América Latina. Sediada
na Alemanha.
fabricante de sensores, relés, chaves de segurança, para automação,
reconhecidos como as melhores soluções para a linha de segurança e proteção de máquinas,
inclusive agrícolas. Sediada na Alemanha.

, fabricante de instrumento para monitoramento, medição e regulagem de fluxos, por
pressão, nível e temperatura. Sediada na Alemanha.

e

Bombas e componentes hidráulicos. Sediadas na Alemanha.

, sensores e transmissores para sistemas de medição e controle automático.
Sediada na Alemanha.

e
fabricantes e desenvolvedoras de sistemas de encoders/sensores
para medição rotativa e linear (medidor de ângulo, de comprimento, de inclinação, vibração e
velocidade). Sediadas na Alemanha.
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, fabricante especialista em uniões rotativas para diversas aplicações. Sediada na
Itália.

Nossa representante autorizada. Paralelamente atuam no segmento de
troca térmica (trocadores de calor, chillers, torres de resfriamento); soluções para movimentação de carga
via controle remoto (pontes rolantes, empilhadeiras, guindastes, tratores); separação de particulados;
sinalizadores de segurança; juntas de expansão e serviços caldeira. Sediada no Brasil.

Aguardamos seu contato!
(11) 2914-1112 - contato@fsrepresentacoes.com.br - www.fsrepresentacoes.com.br
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