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A Delta é uma empresa capacitada e focada 
em montagem, manutenção corretiva, pre-
ventiva e emergencial em equipamentos de 
elevação de cargas, estando sempre dentro 
das normas de segurança e operando com 
alto padrão de qualidade. Os serviços ofereci-
dos pela Delta Pontes rolantes são certificados 
por normas de segurança rigorosas, visando 
manter a segurança e integridade da sua 
empresa e colaboradores envolvidos na        
operação dos equipamentos. Realizamos, 
projetos personalizados de acordo com as 
necessidades de cada cliente, além da     
elaboração de laudos técnicos para avaliar 
as condições e capacidades dos equipa-
mentos, para garantir seu desempenho 
máximo no decorrer de sua vida útil.

QUEM SOMOS
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A segurança e o desempenho do seu equipa-
mento são essenciais para manter a produtivi-
dade da sua empresa e a integridade dos 
seus funcionários. Por isso conte com a             
inspeção de segurança da Delta, com ela é 
possível detectar e resolver qualquer proble-
ma que possa surgir, e assim esses reparos 
podem ser feitos de forma planejada, evitan-
do sua produção seja prejudicada. A Delta     
realiza todas as inspeções de acordo com as 
normas de segurança vigentes, garantindo 
qualidade, segurança o máximo de eficácia 
nos serviços prestados, além disso, a inspeção 
técnica da Delta, garante que seus equipa-
mentos operarão de acordo com as carac-
terísticas de fabricação e com a capacidade 
de carga adequada.

INSPEÇÃO 

TÉCNICA
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O Laudo de ART tem como finalidade assegu-
rar as condições de fabricação dos equipa-
mentos, avaliar a capacidade máxima de 
carga e definir seus processos de utilização 
com base em normas regulamentadoras     
especificas. Nossa equipe é extremamente 
capacitada para realizar inspeções nos equi-
pamentos e emitir as Anotações de Respons-
abilidade Técnica – ARTs para garantir a        
funcionalidade dos seus equipamentos e a 
segurança da sua empresa.

PROJETOS E ARTs
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A manutenção preventiva deve ser realizada 
para evitar possíveis paradas ou danos com o 
seu equipamento. Com a manutenção pre-
ventiva, é possível identificar possíveis prob-
lemas antes que eles aconteçam e causem 
algum tipo de prejuízo para a empresa. Conte 
com a Delta, para realiza a manutenção pre-
ventiva dos seus equipamentos.

MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA
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A manutenção Corretiva em pontes rolantes e 
equipamentos de elevação de cargas, é fun-
damental para evitar a paralização dos equi-
pamentos e todos os riscos que essa ação 
pode acarretar para sua empresa e equipe. A 
Delta Pontes rolantes atua no mercado de 
mobilidade industrial garantindo a segurança 
dos equipamentos e pessoas envolvidas na 
operação deles.

MANUTENÇÃO 

CORRETIVA
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Pode ser que com o passar do tempo, algu-
mas regulamentações de segurança possam 
ter mudado, ou novas tecnologias tenham 
surgido. Modernizar a sua ponte rolante, gar-
ante que ela continue funcionando de forma 
segura diminuindo os riscos de paralizações, 
ferimentos ou danos às instalações, produtos 
ou operários. 

SERVIÇOS DE 
REPOTENCIALIZAÇÃO
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O objetivo principal do RETROFIT em equipa-
mentos de elevação é devolver aos equipa-
mentos suas características originais de fábri-
ca, ou reformá-lo acrescentando novas       
tecnologias e funcionalidades disponíveis. 
Nossa equipe é altamente qualificada para a 
realização desse serviço em equipamentos 
que já estejam no final do seu ciclo de vida, 
modernizando-os e os tornando aptos nova-
mente para desempenhar suas funções com 
o desempenho e a agilidade de um equipa-
mento recém-fabricado. 

RETROFIT
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A manutenção de pontes rolantes e é realiza-
da depois que algum defeito tiver sido de- 
tectado. Esse tipo de manutenção consiste 
na substituição de peças e componentes 
danificados, fazendo que o equipamento 
volte a apresentar seu perfeito funcionamen-
to. A manutenção de ponte rolante é um tipo 
de manutenção que, embora seja menos 
comum, é extremamente vantajoso para 
uma empresa. Essa manutenção é feita peri-
odicamente, analisando as condições de 
funcionamento do equipamento e verifican-
do seu desempenho, podendo antever         
potenciais defeitos e corrigi-los. 

MANUTENÇÃO DE
PONTES ROLANTES
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A Manutenção em Braço Giratório é a melhor 
alternativa para manter o equipamento        
funcionando em perfeito estado durante toda 
a sua vida útil, a Delta dispõe de uma equipe 
altamente capacitada e treinada constante-
mente para realizar manutenções de acordo 
com as especificações do fabricante.

MANUTENÇÃO DE
BRAÇO GIRATÓRIO
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A manutenção de Pórticos é essencial para 
garantir ao seu equipamento uma vida útil 
longa, aproveitando ao máximo suas capaci-
dades de operação. Além disso realizar        
manutenções regulares no seu equipamento 
pode evitar a paralização da sua produção e 
colocar em risco a integridade dos colabora-
dores envolvidos na operação. 

MANUTENÇÃO DE 

PÓRTICO
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O serviço de manutenção de monovias da 
Delta tem como objetivo realizar uma               
inspeção completa no equipamento, anal-
isando com atenção todos os seus compo-
nentes para detectar futuras trocas de peças 
ou realizar correções em qualquer tipo de 
problema que possa surgir. A manutenção de 
monovias é essencial para garantir que seu 
equipamento mantenha o seu desempenho 
por toda a sua vida útil operando com agili-
dade e segurança. 

MANUTENÇÃO DE 

MONOVIAS
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Os equipamentos de Elevação proporcionam 
para empresas e indústrias de diversos          
segmentos maior agilidade na realização de 
todo o processo produtivo, mas para garantir 
que a sua empresa utilize de todas as vanta-
gens desses equipamentos de forma segura, 
é necessário que eles sejam montados por 
uma empresa especializada para não expor 
sua equipe aos riscos de uma montagem      
errônea. A Delta Pontes Rolantes possui profis-
sionais altamente capacitados para realizar a 
montagem dos seus equipamentos de forma 
segura baseando-se nas normas de segu-
rança vigentes, garantindo o máximo de        
desempenho que ele oferece, além de      
contribuir para que seu equipamento tenha 
uma vida útil maior operando com maior     
efetividade e segurança.

MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS 

DE ELEVAÇÃO



15

O controle remoto para equipamentos de     
elevação, é um acessório que visa facilitar e 
agilizar os processos de movimentação e      
levantamento de cargas, trazendo maior       
segurança, pois, com operadores treinados, o 
controle é automatizado e realizado a certas 
distâncias. Oferece segurança ao trabalhador 
é atender às exigências da norma brasileira 
NR-12 em trabalhos industriais. Apenas empre-
sas de referência no mercado podem       
oferecer a legalidade de um rádio controle 
remoto para ponte rolante com qualidade e 
eficiência, para que, além da segurança, não 
haja interferência na transmissão e recepção 
de dados enviados para a ponte rolante. A 
Delta Pontes rolantes realiza montagem e    
manutenções em controles e dispositivos de 
automação para equipamentos de                  
elevação.

MONTAGEM DE 

CONTROLES
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O barramento blindado é um recurso impor-
tante para os seus equipamentos, sua função 
é conduzir e canalizar correntes elétricas para 
o abastecimento de força que o equipamen-
to necessita. A Delta Pontes Rolantes é uma 
empresa especializada na montagem e     
manutenção de barramento blindado. A     
empresa é reconhecida em todo o Brasil 
como uma das melhores do setor graças a 
seus produtos excepcionais e seu atendimen-
to diferenciado ao cliente. Além disso, a Delta 
Pontes Rolantes conta com uma equipe         
altamente capacitada e garante entregas 
rápidas e seguras atendendo todo o território 
nacional.

MANUTENÇÃO DE BARRAMENTOS 

BLINDADOS



Rua Maria Mercedes Serrano Munhoz Gallo, 48
Vista Alegre - Vinhedo - SP - CEP: 13285-334

(19) 3030-3476 | (19) 99915-0056 | (19) 99903-9468

@deltapontesrolantes

www.DELTAPONTESROLANTES.com.br

Rua José Monteiro Nunes 300 – Jardim Arizona 
Itatiba – SP CEP: 13255 160

 (11) 4538-4004 (15) 9 9771-8130 (11) 9 1117-5397


