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O motivo da presente é dar a conhecer a nossa empresa bem como mostrar o nosso interesse em empreender uma
relação comercial com vocês.
MARTÍNEZ VANACLOCHA S.L. é uma empresa auxiliar dedicada aos campos de fabricação e de produção. Somos
especializados na usinagem leve e média de todo tipo de peças solicitadas por desenho técnico pelos nossos clientes,
nas melhores condições de preço, qualidade e cumprimento de prazos de entrega.
Temos vindo a cooperar tanto no mercado nacional como no internacional desde 1995, trabalhando com diferentes
empresas de todos aqueles setores que precisam da produção de peças mecânicas.
Somos especializados na otimização dos processos a fim de economizar tempo e reduzir custos, especialmente em
séries de grandes quantidades de peças, e no maquinagem de alta precisão. No entanto, também temos uma vasta
experiência na usinagem de peças unitárias especiais, aquelas que necessitam de ferramentas de amarração especiais,
na montagem de conjuntos mecânicos, na produção de protótipos e no desenho de maquinaria especial.

A fim de alcançar este objetivo contamos com um equipe muito capaz composto por profissionais com ampla
experiência no setor, assim como os meios técnicos mais avançados em maquinaria CNC e auxiliar, necessários para
atingir a flexibilidade e otimização nos processos que oferecemos.
Dentre os equipamentos que possuímos, podemos destacar varios centros de torneado CNC com alimentador de barras
automático e robô alimentador de peças para sua automatização, varios centros de maquinagem CNC com mesas de
trabalho intercambiáveis, um centro de perfuração e roscado CNC de alta velocidade, serras automáticas CNC e uma
vasta gama de máquinas convencionais necessárias para realizar operações auxiliares: tornos e fresadoras manuais,
perfuradoras e roscadoras, serras manuais, equipas de soldagem, entalhadeira, retificadora, vibrador para rebarbação,
prensa, máquina de jateamento, etc.
Mecanizamos uma ampla gama de materiais, produzindo a maioria dos nossos trabalhos em aço padrão e inoxidável,
alumínio e ferro fundido. No entanto, também temos experiência na usinagem de outros materiais especiais: aços de
baixo-médio-alto contendo em carbono, todos os tipos de aço inoxidável, tais como AISI 303-304-316(L), aço forjado,
diversas ligas metálicas, incluindo níquel, bronze, cobre, latão… e uma vasta gama de materiais compostos e plásticos,
como nylon, delrin, polipropileno e muitos mais.

Em MARTÍNEZ VANACLOCHA, S.L. ganhamos a confiança dos nossos clientes com o nosso tratamento profissional,
nossa seriedade cumprindo os prazos e a qualidade das nossas fabricações, acreditada com a certificação UNE-EN-ISO
9001/2008.
Estamos interessados em conhecer novos clientes que possam precisar dos nossos trabalhos de usinagem. Estamos
dispostos a receber e estudar qualquer pergunta, consulta de preços ou pressuposto, e responderemos o mais
rapidamente possível, com a esperança de monstrar-lhes que podemos ser uma excelente opção para as suas
necessidades.
Esperamos ter despertado o seu interesse e possamos a trabalhar com vocês cedo, com o objetivo de melhorar e crescer
juntos numa relação comercial benéfica que traga vantagens para ambas as partes.
Atenciosamente,
CARLOS MARTÍNEZ VANACLOCHA
Departamentos de Engenharia e Relações Internacionais

Não se esqueça de visitar a nossa página web www.vanaclocha.es para conhecer mais sobre nós e sobre os nossos trabalhos.

