GTXE

GRUPO FORTE,
SOLUÇÃO COMPLETA

Grupo GTXE
O Grupo GTXE (antigo Grupo Triex), desde 1995 constrói uma sólida história, tornando-se uma
das mais tradicionais e respeitadas empresas do mercado. Atualmente o Grupo controla
algumas das mais modernas e inovadoras empresas do Brasil:

Rolamentos, Peças,
Ferramentas e Serviços.

SP| Matriz

Peças de reposição e Serviços
em eixos e transmissões.

SC | Filial

Locação e Venda de
máquinas e equipamentos.

BH | Filial

MT | Filial

R. Newton Braga,
399 - Vila Maria,
São Paulo

R. Dona Francisca,
8300, Bl 10 - Mod. B
Dist. Industrial, Joinville

Av. Presidente Trancredo
Nevez, 1981 - Castelo
Belo Horizonte

Rua Um, 430
Quadra 1, Mod. 6
São José, Cuiabá.

(11) 2207-8850

(47) 3224-5800

(31) 3471-7301

(65) 3028-9920

vendas.encopel@gtxe.com.br

vendas.jvencopel@gtxe.com.br

vendas.bhencopel@gtxe.com.br

vendas.cbencopel@gtxe.com.br

Temos também vendedores externos atendendo em nível nacional e uma divisão de Procurement
com escritório em Houston - Texas, para auxiliar em cotações especiais fora do país.

Solução para todos os segmentos

Linha completa de rolamentos

Rolos Cônicos

Esfera de contato angular

Rolos Cilindricos

Axiais

Um rolamento
falsificado pode
quebrar o seu
negócio!
Garanta a segurança do seu
maquinário e da sua equipe
comprando de Distribuidores
Autorizados como a Encopel.

Autocompensadores

Rígidos de Esferas

Agulha

Precisão

O SKF Authenticate
está disponível para
smartphones e tablets
na Apple AppStore
ou no Google Play.

Atinja a máxima vida útil dos seus rolamentos
Cada rolamento possui um determinado
potencial de longevidade. Contudo,
pesquisas mostram que, por várias razões,
nem todos rolamentos alcançam sua
totalidade. Etapas importantes que têm
um maior impacto na vida útil podem ser

reconhecidas durante o seu ciclo. Adotando
as práticas corretas de manutenção e
utilizando as ferramentas certas, é possível
estender consideravelmente a vida útil do
rolamento e aumentar a produtividade e
eficiência da produção.

16%

34%

36%

14%

montagem
incorreta

fadiga

lubrificação
inadequada

contaminação

Solução completa em serviços
Para garantir uma longa vida útil para
os rolamentos e outros componentes,
é importante determinar as condições
de operação quando se encontram
em funcionamento. Boas práticas de
manutenção como a manutenção preditiva
auxiliam na diminuição do tempo de

ociosidade da máquina e reduzem os
custos gerais de manutenção. A Encopel
oferece as práticas corretas de manutenção
com as ferramentas adequadas para o
serviço, com isso, é possível estender
consideravelmente a vida útil do rolamento
e aumentar a produtividade da fábrica.

Análise de falha

Análise Termográfica

Análise de óleo

Upgrade em redutores

Análise de vibração

Endoscopia Industrial

Ultrassom industrial

Alinhamento a laser de polia

Alinhamento a laser dos eixos

Tensionamento eletrônico de correia

Balanceamento em campo ou oficina

Treinamentos e capacitação técnica

Distribuidor especialista Lubsys
Cerca de 36% das falhas prematuras são
causadas por especificação incorreta e
aplicação inadequada de lubrificante.
Inevitavelmente, qualquer rolamento privado
de lubrificação adequada falhará muito antes
de atingir o fim da sua vida útil. Visto que os
rolamentos são em geral os componentes

Planos de lubrificação

menos
acessíveis,
com
frequência
apresentam problemas por causa de
lubrificação inadequada. Uma lubrificação
eficaz usando se apenas lubrificantes,
ferramentas e técnicas recomendadas
ajudará a reduzir consideravelmente as
paradas não programadas das máquinas.

Gerenciamento

Execução

Acesse a nossa TvGTXE
Uma nova experiência em conteúdo e novidades!
www.tvgtxe.com.br

Tudo em um só lugar!

Sistema de Lubrificação

Mancais

Acoplamentos

Ferramentas que ajudam no dia a dia de Manutenção

Alinhamento
Inclui alinhadores de
eixos, polias e calços

Monitoramento
Inclui instrumentos de
medição de temperatura,
som, inspeção visual,
velocidade, descargas
elétricas e vibração

Montagem e Desmontagem
Inclui ferramentas
mecânicas, aquecedores
por indução, equipamentos
hidráulicos, extratores
mecânicos e hidráulicos.

Baixe o app da ENCOPEL
Nele você encontra todas as ferramentas com descrição,
aplicação e vídeos mostrando como usar cada equipamento.
Além disso, você pode pontuar os seus problemas e nós iremos indicar as
melhores ferramentas para solucionar, afinal sua operação não pode parar.

Corrente, Correias e Polias

Acessórios

Retentores e Vedações

Solução em eixos e transmissões

Além de peças de reposição
Carraro, Dana e Tx, o Grupo oferece
um Service Center bem equipado
com suporte técnico especializado,
time de vendas treinada e o melhor,
atendimento nacional!

Reposição para todos os segmentos

retroescavadeira

pá-carregadeira

mini carregadeiras

manipulador telescópico

stacker

empilhadeiras

escavadeiras

plataforma de acesso

gerador

trator agrícola

motoniveladora

rolo-compactador

trator de esteira

pulverizadora

skidders

Bombas hidraúlicas

Cruzetas e componentes cardans

Correntes

Filtros diversos

Retentores e reparos

Peças para motores

Triex Locadora
A Triex Locadora tornou-se nos últimos
anos uma empresa sólida no ramo de
locação de equipamentos pesados. A
prestação de serviços na área portuária
foi um fator determinante para a
aquisição de experiência e conhecimento
em grandes operações, capacidade dos
equipamentos e atendimento eficaz.

Buscamos o aprimoramento de nossas
atividades (fortalecemos parcerias com
os maiores fabricantes de equipamentos)
constantemente, considerando como
aspectos fundamentais: a qualidade de
nossos equipamentos, as normas exigidas
para prevenção e segurança do trabalho,
e a conservação do ambiente.

Frota completa para sua operação

Trator

Pá Carregadeira

Mini Carregadeira

Retroescaveira

Vantagens em locar
01

Redução do investimento e
concentração do seu capital
na sua operação;

02

Controle e planejamento
dos custos variáveis com
maior eficiência;

03

Pagamento conforme
uso, diminuindo o custo
conforme sazonalidade;

04

Operação com
manutenção 24 horas e
opção de máquinas backup;

05

Máquinas modernas, monitoradas,
com alta qualidade e desempenho
garantindo resultado!

Empilhadeira

Trator de Esteira

Motoniveladora

escaneie para adicionar aos seus contatos
www.gtxe.com.br

SP
(11) 2207-8850
vendas.encopel@gtxe.com.br

SC
(47) 3224-5800
vendas.jvencopel@gtxe.com.br

BH
(31) 3471-7301
vendas.bhencopel@gtxe.com.br

MT
(65) 3028-9920
vendas.cbencopel@gtxe.com.br

