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para pontes rolantes.

Deteção de avarias nos diferenciais e equipamentos de elevação de grande 
tonelagem.

Contratos de Manutenção segundo cronograma (bimensal, trimestral, 
semestral ou anual).

Adequação de pontes rolantes e monorrails.

Cursos de formação para operadores de pontes rolantes.

Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de elevação e sistemas 

Que beneficio obtenho ao atualizar o equipamento de elevação?

Diminuição de custos relativos a reparações de “emergência”.

Maior segurança na realização dos trabalhos.

Cumprimento das normas de Higiene e Segurança no Trabalho. 

Maior produtividade e redução de paragens não programadas.

peças de substituição e todo o tipo 
de acessórios e complementos para 
pontes rolantes, pórticos, gruas de 

marina e pórticos automotores.

Oferecemos um serviço global de 

CLIENTES QUE CONFIAM NA GHSERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Mediante a manutenção preventiva dos seus equipamentos, poderá manter as suas instalações 
sempre em ótimas condições, conforme a legislação em vígor, evitando o contratempo que 
supõe uma avaria causada pela deterioração de algum elemento de desgaste, com a 
consequente economía de tempo e dinheiro.

Reparações
Com uma experiência adquirida desde 1958 e mais de 115.000 pontes rolantes no mercado, 
contamos com as competências necessárias para resolver qualquer problema operativo, de 
funcionamento ou de peças que possam estar relacionadas com as pontes rolantes.

Reformas e Adequações 
Os trabalhos de adequação permitem alargar a vida útil do seu equipamento, adaptando-o às 
novas necessidades e melhorando a sua segurança.

Manutenção preventiva

QUE SERVIÇOS OFERECEMOS?
Manutenções preventivas e corretivas segundo cronograma e programação.

Inspeção e análise de avarias em diferenciais e equipamentos de elevação.

Contratos de manutenção segundo cronograma e programação de acordo com os 
requisitos do cliente e intervenção.

Adequação de equipamentos, pontes rolantes, gruas de marina e monorrails de 
qualquer fabricante.

Desmontagens e montagens de equipamentos completos, diferenciais e cabos de 
aço. Engenharia para cálculo estrutural e intervenção.

Formação certificada para trabalhar de acordo com os procedimentos para 
operadores de pontes rolantes ou diferenciais.

Avaliação e manutenção de sistemas elétricos unipolares e encapsulados, além do 
fabrico de quadros elétricos de potência e de comando para pontes rolantes, 
monorrails de equipamentos de elevação.  

REVISÃO MECÂNICA ESTRUTURAL, aplicação de anticorrosivo e pintura epóxica nas 
estruturas de suporte e dos sistemas das pontes rolantes.

Comprar peças de substituição na GH 
Global Service, garante que sejam 

originais e com a garantía do 
fabricante. 

O nosso armazém central abastece de peças multimarca as delegações de assistência de todo o 
mundo, com qualidade e num prazo de tempo reduzido.

Acessórios
A GH também comercializa acessórios e complementos para pontes rolantes, pórticos, gruas 
giratórias, sistemas de pesagem, comandos por radio e botoneira, balancins, eletroimans, entre 
outros.

Peças de substituição

Graças à  nossa experiência e 
conhecimento tecnológico, podemos 

abordar todo o tipo de projetos de 
modernização de pontes rolantes, 

tanto em pontes rolantes GH, como 
outras marcas.
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