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OMIS s.p.a.  
Industrial Cranes 
Via Chizzalunga, 6 
36066 Sandrigo (VI) Italy  
T +39 0444 666000 
E omis@omis.net

OMIS FAC s.r.l.  
Jib Cranes 
Via Galvani, 37 
36066 Sandrigo (VI) Italy 
T +39 0444 666150 
E fac@omis.net

OMIS ELECTRIC s.r.l. 
Electrical Equipment 
Via Chizzalunga, 8 
36066 Sandrigo (VI) Italy  
T +39 0444 666280 
E electric@omis.net

OMIS SERVICE s.r.l. 
Assembly and Assistance 
Via Chizzalunga, 8 
36066 Sandrigo (VI) Italy  
T +39 0444 666100 
E service@omis.net

OMIS SERVICE DUE s.r.l. 
Assembly and Assistance 
Via Pietro Nenni, 14 
 50013 Campi Bisenzio (FI) Italy  
T +39 055 898437 / 055 8969049 
E omis.servicedue@omis.net

OMIS SERVICE TRE s.r.l. 
Assembly and Assistance 
Via Isonzo, 3  
25017 Lonato (BS) Italy  
T +39 030 6915370   
E omis.servicetre@omis.net

ISUD s.r.l. 
Standard and Special Cranes 
Via Nettunense, 223 (Km. 24,350) 
04011 Aprilia (LT) Italy  
T +39 06 9206081 
E info@isud.it

OMIS BRASIL Ltda 
Industrial Cranes 
Rodovia BR 470, 5424 (km. 124) 
Bairro: Salto Pilão  
89182-000 Lontras - SC - Brasil 
T / F  +47 3523 0505  
          +47 3523 1538 / +47 3522 7106 
E omis@omis.net.br
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OMIS GROUP

Feitos para crescer e fazer  
crescer. Nascidos para elevar. 

Para realizar grandes coisas,  

é necessário saber pensar e agir em 

grande. Projetar e construir, geração 

após geração: a história da OMIS  

é esta. 

 

Uma empresa que se tornou grande 

juntamente ao seu território,  

o vicentino, entre os mais densos 

de empreendimento e inovação da 

Europa. Tirando daí força para crescer, 

restituindo energia e ótimas soluções 

para sustentar, por sua vez,  

o crescimento.

Fazer para aqueles que fazem.  
As conquistas de um bom modelo. 

Um ambiente geográfico e empreen-

dedor de enorme dinamismo escreveu 

uma história construída sobre grandes 

números, pesados e sólidos como as 

gruas e as pontes rolantes que saem 

das fábricas OMIS todos os dias. 

Valores importantes, transmitidos tais  

e quais pela visão estratégica do grupo  

a cada componente ou objeto produzido 

nos estabelecimentos.

O melhor do setor,  
na inteira gama.

OMIS é um dos mais importantes 

fabricantes de sistemas de elevação 

na Europa e no mundo. 

Projeta e realiza pontes rolantes 

monoviga e biviga, braços giratórios 

e equipamentos suspensos, pontes 

rolantes especiais da mais alta 

confiabilidade e eficiência, contando 

com a melhor tecnologia geral  

e específica, com a engenharia  

e com o design mais avançados.

1967 / 2017 
50 ANOS DE gRANDES IDEIAS 
pARA gRANDES SOLUçõES.

BORN TO LIFT
 OS ESPECIALISTAS DE PONTES ROLANTES 

produção interna também  
de partes e kit. 

Todas as máquinas OMIS constituem 

um autêntico sistema, estudado  

a fim de que cada um dos elementos 

se integre perfeitamente, até garantir 

o máximo desempenho global: 

cabeceiras, talhas, guinchos, quadros 

elétricos, equipamentos e festoons 

são produzidos pelas mesmas 

empresas do grupo, de modo a 

garantir constantemente, mesmo aos 

pequenos fabricantes e distribuidores 

do mundo todo, peças de reposição 

ou kits completos, reduzindo  

os custos de transporte.

Alguns pontos de força  
da oferta OMIS. 

•  Capacidade produtiva adequada 

a todos os pedidos: um só 

estabelecimento do grupo tem 

capacidade para montar mais de mil 

pontes rolantes completas por ano 

aproximadamente.

•  Mecânica dos dispositivos 

produzida e regulada para o bom 

funcionamento, em cada parte  

e fase, nos estabelecimentos da OMIS.

 

•  Concepção rigorosamente modular 

das soluções, que conseguem deste 

modo atender facilmente e em 

todos os casos as exigências de 

cada um dos clientes.

OMIS é um grupo industrial  
e comercial global.

Desde a fundação até hoje a OMIS 

cresceu. Para lidar com uma expansão 

em escala mundial, ano após ano, 

foram acrescentadas novas estruturas 

de produção, de pesquisa  

e comerciais na Itália, na Europa,  

e em outros continentes.

5 unidades de produção na sede 

histórica, um estabelecimento em 

Aprilia (LT) e uma planta no Brasil,  

9 sociedades. Mais de 20 pontos  

de referência para a distribuição  

e assistência do Extremo Oriente,  

até a América Central e o Norte  

da África.
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PRODUÇÃO

Os cursos de atualização técnica e normativa 
do pessoal são frequentes e requerem empenho. 
Estamos convencidos de que só desse modo 
competência e profi ssionalismo podem manter 
constantemente padrões elevados e satisfatórios.

Acabamentos e processos 
semiartesanais.

Evolução e otimização operacionais 

signifi cam investimentos sempre 

à altura, ano após ano.

Nada pode substituir a experiência 

e a capacidade do pessoal da OMIS, 

seja na precisão levada até 

o detalhe, seja no cuidado extremo 

dos acabamentos. 

Um patrimônio precioso, 

perfeitamente integrado com as 

soluções mais futuristas e formado 

para agir em plena simbiose com elas.

Equipamentos e quadros 
de produção interna.

Pesquisa da qualidade total. 

A começar pela alimentação 

dos sistemas.

OMIS Electric produz diretamente 

os quadros de comando e os 

equipamentos elétricos, selecionando 

os melhores componentes 

e assegurando cablagens meticulosas 

e soluções técnicas avançadas.

Das emergências à formação, 
capilares e tempestivos.

Intervenção rápida e manutenção 

programada. Reparações, 

atualizações, modifi cações 

e verifi cações dirigidas à avaliação 

da vida remanescente. 

Omis Service, com 4 sedes, sendo 

uma em Lontras - SC, Brasil, mais de 

90 pessoas especializadas e 50 meios 

à disposição, assegura-se todos os 

dias que os equipamentos da Omis 

deem o melhor de si, pelo período 

mais longo possível, no mundo todo. 

Em termos de segurança, efi ciência, 

desempenho. 

Da transferência, à instalação de 

peças de reposição, até a formação 

e o treinamento do pessoal.

QUANDO O HOMEM 
É O FATOR CRUCIAL.

gARANTIR QUALIDADE 
CONTROLANDO AS 
ENERgIAS.

TRATAMOS COM ATENçÃO 
OS NOSSOS gIgANTES.

A ELOQUÊNCIA DOS 
NÚMEROS.

Omis em resultados e marcos 
importantes.

Nos números revela-se sempre uma 

história. Se são grandes, trata-se de 

uma história importante. As cifras 

compõem uma história na qual tempo, 

espaço, conquistas e satisfações se 

destacam. Falam de trabalho, energia e 

metas alcançadas. Podem parecer frias, 

mas quando defi nem uma aventura 

empreendedora, animam o espírito de 

quem a vive como protagonista. Como 

produtor e como usuário. Os números de 

OMIS são histórias que progridem. 

• 50 anos de atividade no setor

• Capacidade dos equipamentos além de 100 t

• Mais de 200 funcionários

• Mais de 50.000 equipamentos produzidos

Os talhas abertas OMIS. 

As décadas de experiência OMIS 

na produção de talhas abertas 

resumem-se em valores essenciais: 

robustez, elegância de construção, 

racionalidade e economia no uso. 

É uma gama capaz de atender 

a qualquer exigência ou pedido 

específi co.

Os redutores OMIS. 

OMIS projeta e constrói os seus 

redutores tendo em vista os melhores 

desempenhos em matéria de elevação. 

Dos materiais de base às necessidades 

mínimas de manutenção, tecnologia 

e design contribuem para a segurança 

e para a qualidade fi nal para 

o uso especializado.

As talhas OMIS. 

Versatilidade, facilidade de 

manutenção, soluções tecnológicas 

de alta inovação e relação

qualidade-preço. 

São as características das talhas 

OMIS, projetadas, reguladas e 

realizadas peça por peça nas 

unidades de produção do grupo.

pARA CADA EMpRESA 
O TALHA ABERTA 
ApROpRIADO.

SOLUçõES DINÂMICAS 
pARA OS pROFISSIONAIS 
DA ELEVAçÃO.

TECNOLOgIA E 
CONFIABILIDADE DENTRO 
DAS NOSSAS TALHAS.

Realizar um projeto para OMIS 
signifi ca compartilhar.

Pedidos, problemas, necessidades 

específi cas: o esquema seguido é, 

em todo caso, o conjunto das 

exigências expressas pelo cliente. 

Uma equipe de primeira linha é capaz 

de combinar com exatidão estudos 

ad hoc, componentes em estoque, 

estratagemas personalizados. 

Para chegar a grandes soluções, 

verdadeiramente personalizadas.

produtos tecnicamente 
irrepreensíveis.

Respostas rápidas e sempre 

adequadas aos pedidos. 

Na fi losofi a operacional da 

OMIS destaca-se o conceito de 

modularidade dos componentes, 

que decreta o seu sucesso 

construtivo e comercial. 

De fato, resulta em planejamento 

do projeto e montagem mais simples, 

qualidade verifi cada de cada uma 

das partes, melhor relação 

qualidade/preço, desempenho 

seguro para todas as capacidades, 

simplicidade e economia de 

montagem e manutenção.

DESIgN AVANçADO, 
AO SERVIçO DE CADA 
CLIENTE.

STANDARD E SEgURANçA, 
DA pARTE AO SISTEMA.

TODOS OS DIAS EM
AçÃO OS pROCESSOS
DO AMANHÃ.

MADE IN ITALY
MADE IN OMIS.

As mais avançadas tecnologias 
de design e produção. 

Melhorar a qualidade, padronizar 

os processos e reduzir o custo fi nal: 

a fórmula industrial mais efi caz.

A começar pelas linhas de produções 

das vigas tipo caixão, que são 

concebidos, projetados e fabricados em 

casa pela OMIS. Sistemas de vanguarda, 

a estrutura das principais manufaturas.

Atualização tecnológica e inovação 

contínuas caracterizam também os 

maquinários destinados a cada fase 

de produção ou de acabamento: 

estações de solda robotizadas, 

máquinas de corte à plasma, túnel de 

pintura, fornos de secagem, centros 

de usinagem, tornos de controle 

numérico, fresadoras e retifi cadoras.

FORçA E SEgURANçA,
BASES pARA A EXpANSÃO.
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