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Alta tecnologia em equipamentos

com qualidade total ISO 9001

Escoramentos

O escoramento metálico em uma 

obra proporciona muitas vantagens. 

Agiliza a montagem e desmontagem 

devido ao simples manuseio do 

equipamento, total aproveitamento 

do equipamento no re-escoramento 

de outras obras, o alinhamento e 

emendas são perfeitas gerando uma 

redução de custos com mão-de-obra.

Andaime Tubular

Equipamento leve e econômico que destina-se a trabalhos em 

altura, sendo assim indicados para os mais variados tipos de obra.

Nosso andaime tubular assegura o cumprimento do que é exigido 

pela NR-18 pertinentes aos fabricantes de equipamentos.

Possuímos uma gama completa de acessórios que compõem a 

montagem adequada do andaime tubular para que sua obra não 

seja interrompida em ocasião de fiscalização e também para que o 

trabalhador desenvolva sua função de maneira segura e eficiente.

Forcado

Pontalete  metálico

extensível



Plataformas para Trabalho Aéreo

Trata-se de um equipamento móvel, dotado 

de uma estação de trabalho e sustentado em 

sua base por uma haste  metálica, por uma 

lança ou por uma tesoura, capaz de ergue-se 

para atingir o ponto elevado.

Dispomos de plataformas tipo

lança, tesoura e portátil.

É uma alternativa entre o tipo lança e a plataforma 

portátil. Robusta, oferece acesso a lugares 

estreitos, extensão deslizante da plataforma, motor 

elétrico silencioso, modelos para todo tipo de 

terreno e alturas de trabalho variadas. 

Tesoura

Lança Articulada

As lanças articuladas do tipo Z 

fornecem o que há de mais 

moderno em termos de versatilidade 

e capacidade de posicionamento. 

Você pode escolher entre os 

modelos elétrico ou a Diesel.
Tesoura

Mastros Verticais
Excelente manobrabilidade em áreas de difícil acesso 

com ótima produtividade. Oferece uma melhor 

acessibilidade de trabalho, alcançando áreas de até 10m 

 A translação possível na 

altura máxima e baixo peso permitem uma grande autonomia. 

Robusta, confiável e de fácil manutenção. 

na vertical e 3m na horizontal.



 Geradores de Energia, 

Soluções de Iluminação e

Módulos Habitáveis (Containers)

Geradores

Torres de Iluminação

Containers

Grupos Geradores de alta tecnologia 

 

Para almoxarifado, depósito e escritório, com ou 

sem banheiro. São bastante utilizados em 

canteiros de obras e em eventos de curta duração.

e de

Potências que variam de 55 a 500 kVA. 

Equipamentos compactos e de fácil instalação.

Indicados ao mercado industrial, de construção 

e em quaisquer situações que se necessite 

de energia elétrica temporária.

Equipadas com gerador de 6 kVA, 4 refletores que 

fornecem até 4.000 watts de potência, motor a diesel 

e autonomia de até 100 hs de iluminação ininterruptas, 

sem necessidade de reabastecimento. Ideais para 

iluminação temporária, aplica-se, principalmente, 

em indústrias, construções civis, estradas e eventos.

Novida
de



Atendendo sua obra 

com segurança, rapidez e economia 

Compactação 
e Concretagem

A importância de uma base sólida, 

em qualquer construção, é evidente; 

é sobre ela que circulará toda sua 

produção e seus recursos humanos. 

Rolo Compactador

Rolo Pé de Carneiro

Conheça nossa linha completa de ferramentas elétricas 

e industriais ideais para a sua obra.

Ferramentas Elétricas e Industriais

Rosqueadeira
Esmerilhadeira

AngularMartelo Demolidor
Martelo Rompedor

DemolidorMáquina de Solda 

Importantes processos 

devem sempre ser feitos 

com a maior qualidade 

possível. Para isso temos 

os melhores equipamentos 

do mercado. 

Placa Reversível



Soluções desenvolvidas de acordo

com a necessidade da obra

Balancins Suspensos 

Manual e Elétrico

Utilizado em serviços de pinturas, 

revestimentos e reformas de fachadas. 

Simples e rápido de instalar, também é 

desmontável, de fácil transporte, com 

manutenção e limpeza simples. 

Elevação e acesso

Desenvolvemos projetos 

customizados em soluções de 

acesso, elevação e ancoragem, 

viabilizando o alcance nas 

construções mais sinuosas, 

agilizando o cronograma de sua 

obra com total  segurança. 

Segurança total 100% NR-18



Transporte e 

movimentação de cargas

Estamos prontos para atender à sua obra com 

segurança, rapidez e economia também na área 

de transporte e movimentação de cargas.

Conheça nossa frota com caminhões de 20 e de 

40 toneladas para locação, equipados com 

guindaste hidráulico (tipo munck).

Contamos também com veículos 

destinados à movimentação de cargas de 

grandes dimensões. As carretas são ideais 

para transportar, por exemplo, peças pré-

moldadas para construção, máquinas, 

tubulações, tanques cilíndricos, etc.



RECIFE
Estrada da Batalha, 2044 - Jaboatão dos Guararapes/PE

Tel.: 81.3205.2600

SUAPE
Rod. PE 60, Km 02, 1026 - Cabo de Santo Agostinho/PE

Tel.: 81.3518.1080

NATAL
Rua Rio Iguaçu, 178, Emaús - Parnamirim/RN

Tel.: 84.3643.6102      

www.plmaquinas.com.br

Política de Qualidade

VERDE
Projeto Locação 

Palácio Locação de Máquinas
Projeto Locação Verde

Ações ambientais são colocadas em prática, sejam 

permanentes no cotidiano da empresa ou como 

campanhas internas que estimulam o uso 

consciente e responsável de materiais. Em exemplo, 

uma árvore será plantada, a cada locação de 

geradores, reduzindo os efeitos das emissões de 

CO2, ajudando a recuperar o meio-ambiente.

"Buscar a melhoria contínua do sistema da 

qualidade e dos serviços de locação e montagem 

de máquinas e equipamentos, com qualidade e 

segurança para satisfação de todos."      
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