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El motiu de la present és introduïr-los la nostra empresa, així com mostrar-los el nostre interés en emprendre una relació 

comercial amb vostés. 

 

MARTÍNEZ VANACLOCHA S.L. és una empresa auxiliar dedicada als camps de la fabricació i la producció. Estem 

especialitzats en el mecanitzat lleuger i mitjà de tot tipus de peces demanades sobre plànol pels nostres clients, en les 

millors condicions de preu, qualitat i complimient de dates d’entrega. 

Portem operant tant al mercat nacional com a l’internacional des de 1995, havent treballat amb diferents empreses de 

tots aquells sectors que puguen necessitar de la producció de parts mecàniques. 

 

Estem especialitzats en l’optimització dels processos per estalviar temps i reduïr costos, especialment en series de grans 
quantitats de peces i al mecanitzat d’alta precisió. No obstant això, també tenim una àmplia experiència al mecanitzat 
de peces unitàries especials, aquelles que necessiten d’utillatges d’amarrament especials, al montatge d’ensamblatges 
mecànics, a la producció de prototips i al diseny de maquinària especial. 
 
 
Per tal d’aconseguir aquest objectiu contem amb un equip humà molt capaç, format per professionals amb àmplia 
experiència al sector, així com els mitjos tècnics més avançats en maquinària CNC i auxiliar, necessaris per assolir la 
flexibilitat i optimització als processos que oferim.  
 
Entre el nostre equip tècnic podem destacar diversos centres de tornejat CNC amb alimentador de barres i robot 
alimentador de peces per a la seua automatització, diversos centres de mecanitzat CNC amb intercambiador de taules 
de treball, un centre de taladrat i roscat CNC d’alta velocitat, serres automàtiques CNC i una àmplia gama de maquinaria 
convencional necessària per realitzar operacions auxiliars: torns i fresadores manuals, taladradores i roscadores, serres 
manuals, equips de soldadura, mortalla, rectificadora, vibrador per a l’eliminació de rebaves, premsa, màquina de 
granallat, etc. 

 
Mecanitzem una àmplia gama de materials, produïnt la majoria dels nostres treballs en acer estàndar i inoxidable, 
alumini i acer fundit. No obstant això, també tenim experiència mecanitzant altres materials especials: acers de baix-
mig-alt contingut en carboni, tot tipus d’acers inoxidables, tals com AISI 303-304-316(L), acer forjat, diverses aleacions 
metàl·liques, incluïnt níquel, bronze, cobre, llautó… i una àmplia gama de materials compostos i plàstics, com nylon, 
delrin, polipropilé i molts més. 
 
 
En MARTÍNEZ VANACLOCHA, S.L. ens guanyem la confiança dels nostres clients amb el nostre tracte professional, la 
nostra serietat cumplint els terminis i la qualitat de les nostres fabricacions, acreditada amb la certificació UNE-EN-ISO 
9001/2008. 
Estem interessats en conèixer nous clients que puguen necessitar dels nostres treballs de mecanitzat. Estem dispostos 
a rebre i estudiar qualsevol pregunta, consulta de preus o pressupost, i els respondrem tan prompte com siga possible 
amb la il·lusió de demostrar-los que podem ser una excel·lent opció per a les seues necessitats. 
 
Esperem haver despertat el seu interés i començar a treballar amb vostés prompte, amb l’objectiu de millorar y crèixer 
junts en una relació comercial beneficiosa que porte guanys per a ambdues parts. 
 
Atentament, 

 
CARLOS MARTÍNEZ VANACLOCHA 

Departaments d’Engenyeria i Relacions Internacionals 
 
 

No oblide visitar la nostra pàgina web www.vanaclocha.es per conéixer més sobre nosaltres i vore els nostres treballs. 

 


