tocando o céu, trabalhando na terra

Dois irmãos e uma pá carregadeira, em 1967: foi assim que nasceu

Há mais de 40 anos a Cunzolo se

a Cunzolo.

dedica à movimentação de cargas,

daram o foco e começaram a investir em guindastes.
O inicio foi difícil para eles, mas o investimento em novos equipamentos fez hoje da Cunzolo uma das maiores empresas da área,
com filiais nas cidades de São José dos Campos, Campinas e Taubaté. São 41 anos
de eficiência e honestidade para com
clientes e funcionários.

transporte pesado e remoção indus-

cunzolo

Em 1972, Tomas e Rodolfo Cunzolo, proprietários da empresa, mu-

trial por meio da locação de guindastes, plataformas de acesso, torres
de iluminação e empilhadeiras.
Com equipamentos de alta qualidade,
a Cunzolo participa de todas as etapas do processo para solucionar as
necessidades de seus clientes. Desde
o planejamento até a sua execução,
com a máxima excelência.

guindastes

Equipamentos modernos de marcas
conceituadas mundialmente e funcionários altamente qualificados.
Equipamentos do tamanho da sua
necessidade. Nossa linha de guindastes varia entre 8 e 300 toneladas.

Fornecemos

estudos

de

Rigging

prévios à realização do içamento,
proporcionando maior controle e
segurança à operação.

guindastes

As locações podem ser mensais ou
diárias, dependendo da necessidade
do cliente. Nossa frota é composta por
guindastes sobre caminhão, industriais, articulados, todo terreno e RTs. Tal
diversidade nos permite encontrar a
melhor solução para o seu içamento.

plataformas

As plataformas aéreas sobre caminhões

proporcionam

segurança,

versatilidade e agilidade.

Ao locar uma plataforma da Cunzolo
o cliente recebe treinamento para
seus operadores garantindo maior
segurança para a sua operação.

plataformas

As dimensões reduzidas e lanças
articuladas das plataformas proporcionam praticidade, uma vez que
diminuem a obstrução da área em
que será realizada a operação.

Oferecemos uma linha completa de
plataformas aéreas disponíveis para
locação.
• Tesouras
• Lanças articuladas até 43 m
• Lanças telescópicas até 40 m

movimentação de peças e materiais
de sua empresa.

Empilhadeiras com capacidade de
3 a 16 toneladas, movidas a GLP ou
diesel.

transporte pesado

empilhadeiras

Ágeis, as empilhadeiras facilitam a

Nossa atuação também se estende
ao transporte rodoviário pesado.

A frota é constituída por carretas
carga seca, carretas extensivas e
pranchas.

Oferecemos treinamento e certifica-

lizada quando o assunto é movimenta-

ção para operadores de plataformas

ção de máquinas. Possuímos todo o fer-

aéreas, conforme NR-18.

ramental e equipamentos mecanizados,
como empilhadeiras e guindastes industriais, para efetuar com maior segurança
a movimentação de suas peças.

A missão da Cunzolo é realizar de maneira segura, organizada e tranqüila
a mudança ou recolocação de máquinas.

treinamentos

remoção industrial

Nossa empresa possui equipe especia-

Nossos técnicos estão habilitados
e certificados pelos principais fabricantes de plataformas do mercado
para oferecer treinamento teórico e
prático aos operadores, proporcionando aos clientes uma operação
segura em suas locações.

www.cunzolo.com.br

Cunzolo Máquinas & Equipamentos LTDA
Rua Salviano José da Silva, 300
Eldorado Centro Industrial e Empresarial
São José dos Campos, SP
CEP: 12238-573
Tel.: (12) 3903-9400
Fax: (12) 3903-9401
cunzolosjc@cunzolo.com.br

Cunzolo Locação de Máquinas, Transporte e Remoções LTDA
Filial: Rua Alfredo Vieira Alves, 289
Bairro Nova Aparecida (TIC)
Campinas, SP
CEP: 13110-573
Tel.: (19) 3281-0922
Fax: (19) 3281-6748
cunzolocamp@cunzolo.com.br

