


Quem Somos

A duren equipamentos industriais é uma das empresas líderes no mercado nacional em de-
senvolvimento de soluções e fabricação de equipamentos para movimentação de mate-
riais, com grande ênfase no setor automobilístico e indústria em geral.

Somos fornecedoras de serviços em instalações industriais e equipamentos para movimenta-
ção de materiais, desde 1993.

Nossos produtos e serviços são fornecidos ao segmento “premium” de mercado, o qual re-
quer pré-requisitos de qualidade, confiabilidade e performance.

Possuímos representantes exclusivos de venda e serviços na maior parte do Brasil além de ter 
presença nas Américas (México, EUA, Colombia, Equador e Argentina).

Nossa fábrica conta com uma estrutura de produção flexível em uma área total de 9.000m2.

Através de nossos consultores nós ouvimos as suas necessidades e aplicamos com toda a 
nossa experiência, soluções práticas para que você tenha todos os seus problemas resolvidos 
e com um alto nível de satisfação.

Para que tudo isto aconteça nós contamos com uma equipe de projetos e engenharia com 
larga experiência, competência e equipamentos de última geração. Testamos exaustiva-
mente nossos equipamentos para que nossos clientes tenham a melhor relação custo bene-
fício e a certeza de um trabalho eficiente e seguro.
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Produtos

Sistemas Modulares DR
Fornecemos sistemas modulares para todos os tipos de aplicações e 
indústria, com engenheiros experientes e facilitando o desenvolvimento 
de seu projeto.

Talhas Elétricas de Corrente
A duren é uma das principais fornecedoras nacionais de Talhas Elétricas 

de Corrente. O equipamento certo para a sua necessidade.

Pontes Rolantes Leves (PRL)
As Pontes Rolantes Leves duren, associam padronização, 
tecnologia e segurança aos diversos processos de produção.

Braço Giratório
Os Guindastes Giratórios DR duren são equipamentos projetados para 

atender capacidades de cargas intermediárias, com modelos de 
coluna e parede.

Infraestrutura Industrial
Desenvolvemos todo o projeto e execução para a sua infraestrutura 
industrial, de modo que a duren realize 100% de suas necessidades.



Produtos

Referência e liderança no fornecimento de soluções de Sistemas Modulares (“KBK”) no Brasil.

   Componentes de Sistemas Modulares DR em Aço para aplicações até 2,0ton de carga, si-
milares ao “KBK” (intercambiáveis);

    Componentes de Sistemas Modulares DR em Alumínio para aplicações até  1,0ton de carga.

    Componentes 100% fabricados no Brasil (duren);

Famílias de Produtos: DRII, DRII-V (DRII com barramento elétrico interno), DRII-L, DRI-C, DRI, 
para sistemas em Aço, e DR-AL 180, DR- AL 120 para sistemas em Alumínio.

  
Principais Aplicações:
 
    Sistemas de Pontes Rolantes suspensas;
    Sistemas de Monovias suspensas;
    Sistemas de Pontes Rolantes suspensas “telescópicas”; 
    Sistemas de Pontes Rolantes suspensas para manipuladores;
    Pórticos Rolantes e Sistemas de Pontes Rolantes Empilhadeira;
    Braços Giratórios de Coluna e de Parede.

Sistemas
Modulares



Produtos

Talhas elétricas
de corrente

Talhas elétricas de corrente produzidas pela empresa japonesa Kito, referência mundial 
no  produto, em parceria comercial de negócios com a duren;

1) Leve e compacta;

2) Corpo integrado para proteger o elevado desempenho e as funcionalidades;

3) Segurança: equipada com uma embreagem de fricção e um limitador de sobrecarga ele-
trônico;

4) Desligamento da corrente elétrica do motor em caso de elevação / abaixamento excessi-
vo, para evitar acidentes, via fim de curso superior e inferior;

5) Classificação de regime de trabalho até M6 (3m) para condições de trabalho e ambientes 
adversos, com grande exigência;

6) Corrente de carga de nível superior (alta resistência) e exclusivo Kito, revestida a níquel;

7) Indicação visual dos intervalos de manutenção (controle de inspeção, número de partidas, 
número de horas de funcionamento) em display de dados;

8) Equipada com inversor de frequência de dupla velocidade;

9) Garantia do conjunto de freio de 10 ANOS.



Produtos

As Pontes Rolantes Convencionais (PRC) da duren, são projetadas e fabricadas obedecen-
do às  recomendações das normas NBR8400/FEM:

NBR 8400 para a ponte estrutural (vigas principais, cabeceiras, estruturas gerais);
FEM 9901 para os mecanismos.

As vigas principais da ponte (PRC) são constituídas de perfil “I” laminado ou soldadas.

A união entre as vigas (cabeceira/ponte) é feita por solda contínua e sua verificação  quanto 
ao vão é feita dentro das tolerâncias de fabricação para o correto  funcionamento do equi-
pamento.

A translação da ponte é acionada pelos moto-redutores acoplados aos blocos de roda,  com 
acionamentos de dupla velocidade. As rodas das pontes são montadas nos blocos  de roda, 
sendo possível sua substituição sem retirar a ponte do trilho, todo conjunto é  desmontável, 
facilitando ao máximo a manutenção.

Podem ser fornecidas para aplicações em Pontes Rolantes Apoiadas (PRCA) ou Pontes  Ro-
lantes Suspensas (PRCS).

Ponter rolantes
leves (PRL)



Produtos

Os Braços Giratórios DR duren duren são equipamentos projetados para atender capacida-
des de cargas intermediárias, com modelos de Coluna e Parede.

Suas lanças são produzidas a partir de perfis laminados e opcionalmente equipadas com 
mecanismo giratório elétrico para maior precisão e conforto durante a manipulação.

Com ampla versatilidade, atende cargas de até 3.200 Kg e grandes raios de alcance. Sua 
aplicação torna-se uma ótima solução em espaços reduzidos de postos de trabalhos com 
áreas restritas.

Produtividade e Ergonomia

Os Braços Giratórios DR duren, são projetados com extrema versatilidade, proporcionando 
maior produtividade e ergonomia.

Contando com ampla gama de dimensões e capacidades para atender as mais diversas 
instalações nos postos de trabalho, os Braços Giratórios duren são a primeira escolha e op-
ção, contribuindo diretamente para redução nos tempos de configuração e inatividade.

Vantagens:

   Movimentação de cargas com facilidade e segurança;
   Excelente relação Custo x Benefício;
   Montagem simples com fixações próprias do sistema;
   Configurações adaptáveis às necessidades do cliente;
   Capacidade de até 3200 Kg;

Braço 
Giratório



Produtos

Montagem de equipamentos

Dimensionamento e elaboração de projetos

Infraestrutura Industrial

    Caldeiraria (estruturas metálicas, dispositivos e equipamentos especiais)
    Ar comprimido
    Iluminação
    Água e fluídos

Modernizações e reformas

    Incremento de performance
    Modificação de aplicação
    Manutenção de disponibilidade
    Melhora de segurança

Infraestrutura
Industrial



Serviços

Duren Services - Multimarcas tem como objetivo de garantir o funcionamento e segurança 
dos equipamentos de movimentação de carga de todas as marcas com manutenções e 
reparos programados. Podemos também adicionar indicadores através do contrato de ma-
nutenção preventiva em talhas elétricas de corrente conforme os ítens abaixo:

- Estudo dos documentos fornecidos pela manutenção sobre aquisição, fabricação, histórico 
de manutenções preventivas e corretivas de cada equipamentos e comissionamento;

- Determinação da periodicidade de inspeção baseada em risco;

- Elaboração e Implementação de Indicadores de performance dos equipamentos;

- Listas de peças sobressalentes pendentes ou não para compra de materiais;

- Aberturas de notas e lançamentos e encerramentos de ordens de serviços;

- Levantamento e especificações de peças sobressalentes para compra e outros;

- Estabelecer recursos necessários e procedimento operacional para atendimento emergen-
cial.



Clientes

Setor auromobilístico

Caminhões e Ônibus

Integradoras



Clientes

Solda

Pneus

Máquinas e Implementos Agrícolas, Máquinas de Construção Civil



Clientes

Outros clientes



Certificado




