
www.pasbrasil.com.br 

PASBrasil 
MOVIMENTAÇÃO DE CARGA, GUINDASTES E MAQUINAS DE 

TERRAPLANAGEM 
Comercialização de peças, locação e serviços. 

APRESENTAÇÃO 
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PASBrasil Peças e Serviços Ltda. 
 
Temos vasta experiência na comercialização de peças, locação e serviços em máquinas pesadas (Caterpillar, 
Case, Dynapac, Komatsu, New Holland e outras),  guindastes (Manitowoc, Grove, Potain, Link Belt, American).   
 
Estamos estruturados para atender nossos clientes de forma rápida, reduzindo ao máximo o tempo de 
paradas, em máquinas, equipamentos, empresas e linhas de produção. 
 
Nossos gestores, atuaram em empresas como Sotreq,  Engevix, Petrasel, Sotrel Engenharia, CONFAB 
Montagens, Montreal Engenharia, Lomater Locações e Serviços (prestando serviço dentro do sistema 
Petrobras SA) - Pirelli Pneus, DHL, Tigre S.A e Votorantim Cimentos. 
 
Comercializamos venda de  peças e serviços ( Manitowoc, Kress, Link Belt, Twin Disc, materiais ferroviários e 
portuários), locação e serviços em máquinas de elevação de carga e terraplanagem.  
 
Realizamos nossos atendimento sempre priorizando oferecer preços competitivos na realização do trabalho 
executado, para que não ocorram prejuízos a rentabilidade da operação. 

QUEM SOMOS 
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Possuímos uma ampla experiência na comercialização de peças, para máquinas pesadas 
(Caterpillar, Case, Dynapac, Komatsu, New Holland e outras) e guindastes (Manitowoc, 

Grove, Potain, Link Belt, American). 

COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS 
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 Saber o quanto custa para fazer a reforma ou desativação de uma máquina pode impactar 
diretamente no seu desempenho, produtividade e lucratividade. Nossa equipe sabe 

exatamente como ajudá-lo a tomar esta decisão. Sua necessidade será avaliada em detalhe, 
assim poderemos decidir se é o momento de reforma para o seu maquinário. 

REFORMA DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 
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Clique nas respectivas imagens e acesse os vídeos. 

TESTE DE CARGA TESTE DE SINALIZAÇÃO 

ENTREGA TÉCNICA DE UMA EMPILHADEIRA DE 35 TONELADAS 

https://www.youtube.com/watch?v=zY_o0y5QryQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8b9poyhmU_s
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MANUTENÇÃO 

Um plano de manutenção eficiente, é a solução para se obter economia!  

Temos um time de experts para o melhor atendimento de sua empresa. 
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LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E 

GUINDASTES 

 Possuímos vasta experiência na locação e serviços de manutenção de máquinas pesadas (Caterpillar, Case, Dynapac, 
Komatsu, New Holland e outras) e guindastes (Manitowoc, Grove, Potain, Link Belt, American). 

Nossa equipe é estruturada para atender nossos clientes de forma rápida, reduzindo ao máximo o tempo de paradas, 
em máquinas, equipamentos, empresas e linhas de produção. 

Contamos com diferencial, em que a empresa além de fazer a locação, também poderá contar com profissionais 
técnicos, conhecidos, confiáveis, preparados para a execução do serviço. Contar com experiência e a utilização 

da técnica correta como por exemplo para o procedimento de movimentação de uma carga pesada fará toda 
diferença no padrão do serviço que ser prestado. 
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Duque de Caxias - RJ 

Avenida Barão de Mauá,  

Quadra 13, Lote 12, Campos Elísios. 

Cep: 25.225-035 

 

Telefones DDD 21:  

2678-6565   | 2677-9629 

99607-4445 | 99923-4445  

99815-4445 | 99612-4445   

site: www.pasbrasil.com.br 
e-mail: pasbrasil@pasbrasil.com.br 

A solução certa na hora certa! 

PASBrasil 


