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. Indústria dos Moldes

. Centros de Teste

. Lojas de Revenda Local

. Indústria dos Botões

. Indústria das Carnes

. Centros de Inspeção

. Fundição Injectada

HISTÓRIA
20 anos ao serviço da oleo-hidraulica

A FLUIDRAULICA – Equipamentos Hidráulicos Lda, fundada em 1995, afirma-se  actualmente como uma 
empresa de referência em soluções no ramo da óleo-hidráulica. 
Destaca-se pela sua oferta completa e abrangente na venda de componentes, bem como, no fornecimento de 
soluções completas e na prestação de serviços de assistência técnica e manutenção. Com sede em Vila Nova de 
Famalicão, a Fluidraulica conta com a presença de duas empresas associadas, bem como, vários parceiros 
estratégicos distribuidos pelo território português para aumentar a sua capacidade de resposta à diversificada 
carteira de clientes, dos quais se distinguem: 

. Fabricantes de Máquinas: 

Industriais, Mobile e Agrícolas

. Indústria Automóvel

. Explorações Agrícolas

20 ANOS DE 
CRESCIMENTO SUSTENTADO
FALAM POR SI.

A pensar especialmente no mercado local, a 
Fluidraulica possui um amplo espaço idealizado 
sobretudo para oferecer uma resposta imediata 
aos seus clientes locais, onde é possivel encontrar, 
além do atendimento profissional e personalizado, 
um extenso stock de componentes e oficinas 
devidamente equipadas.

Oferece desta forma  um variado número de 
soluções incluindo a produção de mangueiras, 
fornecimento de vedantes e retentores, bombas, 
válvulas, filtros e diversos tipos de casquilhos e 
acessórios de ligacão.

ATENDIMENTO



INSTALAÇÕES

A Fluidraulica vê, na melhoria constante, a única forma de conseguir acompanhar e dar resposta às diferentes 
necessidades que vão surgindo no mercado. Nesse sentido, a empresa aposta na formação dos seus 
colaboradores, bem como na promoção de estágios para formação de novos elementos.
Assim, do perfeccionismo e do cuidado com os detalhes nasce a excelência com que a Fluidraulica orienta o 
seu desempenho, e da eficiência e do dinamismo surge uma resposta permanente para o sucesso.

20 anos ao serviço da oleo-hidraulica

EVOLUÇÃO
CONSTANTE: DINAMISMO
E COMPROMISSO

A Fluidraulica possui um armazem de 1.500 m2 e 
mais de 20.000 referências em stock para oferecer 
uma resposta imediata às necessidades dos seus 
clientes. A par dessa comercialização de produtos 
certificados existe, permanentemente, um apoio 
técnico para qualquer esclarecimento sobre os 
mesmos. 
As oficinas da Fluidraulica estão equipadas com 
uma secção de serralharia com torno e outras 
ferramentas de maquinação que permitem uma 
resposta rápida e auto-suficiente na produção / 
reparação de cilindros e unidades hidráulicas. 

Existe, ainda, uma banca de ensaios que permite 
ensaiar todos os equipamentos produzidos 
internamente, bem como, testar componentes ou 
equipamentos dos clientes, antes e após a 
reparação, de modo a garantir os elevados 
padrões de eficiência já característicos da 
Fluidraulica.

ARMAZÉM E OFICINAS



PROJETOS E SOLUÇÕES
20 anos ao serviço da oleo-hidraulica

PRODUTOS E SOLUÇÕES
AO ENCONTRO DAS 
SUAS NECESSIDADES

MARCAS COMERCIALIZADAS



COMPONENTES
20 anos ao serviço da oleo-hidraulica

- Pressostatos, Transdutores, Termostatos , 
Flussostatos, Sensores de Nível 
- Acumuladores, Bexigas
- Permutadores AR-OLEO e AGUA-OLEO
- Mangueiras, acessórios cravação e adaptadores 
- Tubo Aço e Tubo Aço Zincado
- Válvulas de esfera e Acoplamentos de Engate 
Rápido
- Proteções e abraçadeiras
- Maquinas Mangueira e Tubo Rígido - Cravar, 
Curvadoras, Corte  e Descasque 
- Tubos de Travão

- Depósitos, Filtros, Lunetas, Níveis, Cubos
-  Motores Elétricos
 - Bombas  (Carretos, Pistões, Palhetas)
- Bombas Manuais  
- Motores Hidráulicos 
- Divisores de Caudal
- Distribuidores Manuais, cabos e joysticks 
- Multiplicadores
- Eletroválvulas e Placas Base
- Cilindros e componentes 
- Válvulas
- Seletores 
- Minicentrais

PRODUTOS COMERCIALIZADOS



No decorrer dos mais de vinte anos de 
experiência, a Fluidraulica – Equipamentos 
Hidráulicos Lda apresenta-se como uma empresa 
dinâmica que disponibiliza aos seus clientes um 
serviço de excelência através do Know-how de 
uma equipa multidisciplinar experiente no 
planeamento, conceção e execução dos mais 
diversos projetos na área da óleo-hidráulica 
(unidades, cilindros, sistemas, etc.). Assume, deste 
modo, um compromisso de lealdade, confiança e 
qualidade nos produtos e serviços prestados aos 
nossos clientes e parceiros.

A área de intervencão da Fluidraulica cobre um 
sem número de aplicações consoante as 
necessidades do cliente, designadamente 
renovacão de máquinas e equipamentos, unidades 
e centralinas, manutencão industriais, máquinas 
agrícolas, etc…  

SOLUÇÕES EM OLEO-HIDRAULICA
20 anos ao serviço da oleo-hidraulica

UMA GAMA 
COMPLETA DE SOLUÇÕES
PARA A OLEO-HIDRAULICA



ASSISTÊNCIA TÉCNICA
20 anos ao serviço da oleo-hidraulica

Os serviços de manutenção e/ou reparação 
abrangem todo o tipo de equipamentos 
fabricados ou não pela Fluidraulica, com base na 
pré-avaliação do problema detectado e respectivo 
relatório discriminativo da avaria e da reparação 
(relatório de assistência).

Todos os Equipamentos Fluidraulica são 
devidamente testados antes de serem entregues 
ao cliente, acompanhados da informação técnica 
disponível. Uma vez que dispomos das mais 
conhecidas marcas de equipamento hidráulico em 
stock permanente, conseguimos reduzir os prazos 
de reparação e entrega para que o seu negócio 
não pare.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E APOIO EM TODAS
AS FASES DO SEU PROJETO



SEDE
Rua Padre Manuel da Costa Rego
Nº 1180
4770-160 JESUFREI
Vila Nova de Famalicão
PORTUGAL

Tel. +351 252 320 270 
Fax. +351 252 320 279

www.fluidraulica.com
comercial@fluidraulica.com

Latitude: 41.454825 
Longitude: -8.495655 
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