
A rede de marinha da TORMAX
A TORMAX dispõe de uma rede própria 
para instalação, assistência e manutenção 
de sistemas automáticos de portas à prova 
de água e próprios para água do mar. Atra-
vés das nossas sociedades e dos nosso 
parceiros cobrimos os portos mais impor-
tantes para navios de cruzeiro, iates e todos 
os tipos de instalações de offshore.

Os nossos colaboradores, altamente qualificados e 

experientes, estão disponíveis no local dentro de muito 

pouco tempo, assim que os navios estejam no porto 

para manutenção ou se encontrem em doca seca. Os 

accionadores iMotion 2301.IP65 e iMotion 2401.IP65 

da Tormax são ideais para portas deslizantes sob con-

dições de utilização extremas. Responsáveis por isso 

são os componentes de aço inoxidável e a caixa do 

mecanismo que protege de pó e jactos de água. Estes 

preenchem os requisitos mais rigorosos de higiene, es-

tanquidade e resistência à corrosão. Nas áreas de uti-

lização mais características dos mecanismos estão in-

cluídos navios de cruzeiro, indústria de transformação 

de carne e produtos alimentares, edifícios em zonas 

junto do litoral, plataformas petrolíferas e numerosas 

áreas nas quais a utilização de portas deslizantes até 

agora não era possível. Com a versão mais recente do 

software de assistência da TORMAX «Skipper» temos 

acesso aos sistemas de fecho não só directamente no 

local, como também através de acesso remoto se tal 

se tornar necessário.

A rede de marinha da TORMAX foi criada especial-

mente para sociedades de navios de cruzeiro. Com 

localizações na Suíça, na Finlândia, na Irlanda, nos 

Países Baixos, na Itália, na Ásia Oriental e em Miami, 

EUA, chegamos aos portos mais importantes em muito 

pouco tempo. Outros portos e outras localizações são 

assistidos mediante pedido.

Com TORMAX 
pelos oceanos.



TORMAX
Landert Motoren AG
CH-8180 Bülach-Zürich
www.tormax.com
info@tormax.com

Com «IP 65» é designado o tipo 
de protecção:

I = International (internacional)

P = Protection (protecção)

6 = À prova de pó e protecção 
completa contra toque

5 = Protecção contra jactos de 
água (bico) de qualquer ângulo

Os nossos clientes apreciam a 
protecção máxima contra:

• Água do mar

• Jactos de água

• Sujidade

A rede de marinha da TORMAX engloba parceiros 

certificados da TORMAX que se especializaram nos 

requisitos elevados em navios. Queira contactar o par-

ceiro da TORMAX mais perto de si ou dirija-se à nossa 

sede principal em Bülach, Suíça.

O nosso desempenho em resumo:

• Consultoria e planeamento para instalações novas

• Fornecimento, montagem e colocação em funciona-

mento

• Reparação e manutenção

• Assistência em todo o mundo

TORMAX e os seus parceiros

SUÍÇA
TORMAX Headquarter
marine@tormax.com +41 (0)44 863 51 11

FINLÂNDIA
Mesvac OY
miikka.tarkka@mesvac.fi +358 10 836 3000

IRLANDA
Irish Door Systems
info@irishdoorsystems.ie +353 21 4823 664

PAÍSES BAIXOS
Imtech Toegangstechniek B.V.
toegangstechniek@imtech.com +31 889 88 39 00

ITÁLIA
Metalgate
info@metalgate.it +39 0734 933092

EUA MIAMI
Ricky’s Door
rickysdoor@aol.com +1 305 893 7060

ÁSIA ORIENTAL
TORMAX Malaysia – Hub for Far East Asia
teh@tormax.com.my +603 55129188

Perto do cliente
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A TORMAX é uma  
divisão e uma marca 
comercial registada  
da Landert Motoren AG


