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EMPRESA CARREGA HISTÓRIA DE
65 ANOS COM FORTE CARÁTER EM
INOVAÇÃO PARA OFERECER SOLUÇÕES
RECONHECIDAS MUNDIALMENTE PARA
O SETOR MADEIREIRO
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indústria em todo mundo busca a cada dia
novas soluções e tecnologias para conseguir maior produtividade e rentabilidade na
produção. Dentro do setor madeireiro esses
objetivos não são diferentes, com desafios
como aliar o melhor aproveitamento da matéria-prima
com qualidade e produtividade cada vez mais presentes.
Atenta a essa necessidade do mercado, a Mendes
Máquinas trabalha constantemente para fornecer novas
soluções e equipamentos para serrarias. Com seus 65
anos de história marcados por um forte caráter inovador,
a empresa sediada em Curitibanos (SC) mantém seu foco
voltado para oferecer no Brasil e exterior soluções completas com selo internacional de qualidade.
“Estamos vivendo um momento importante de mudanças no mercado, como por exemplo, redução da disponibilidade de matéria-prima (toras), provocando aumento
de preços e consequentemente do custo operacional nas
serrarias, isso reforça a importância de investimentos em
novas tecnologias, que visam maior lucratividade para o
cliente”, explica André Fabris, CEO da Mendes Máquinas.
Dentro dessas novas soluções está o sistema de
posicionamento e giro das toras 100% automatizado e
controlado através de scanner. Essa tecnologia já está
presente nos mercados europeu e América do Norte, mas
chega de forma pioneira na América Latina, permitindo
maior rentabilidade, robustez e qualidade nos processos
de serraria das indústrias madeireiras.
O processo de giro e posicionamento da tora é
fundamental para o melhor aproveitamento da madeira
na serraria. Estudos indicam um aumento de 1 a 2% de
rendimento para cada tora processada.

TECHNOLOGY
NEWS
A 65-YEAR-OLD COMPANY WITH A DYNAMIC
CHARACTER IN INNOVATION IN OFFERING
WORLD-RENOWNED SOLUTIONS FOR THE
FOREST PRODUCT SECTOR

E

very day, the industry worldwide seeks new solutions and technologies to achieve greater productivity and profitability in production. Within the
Forest Product Sector, these objectives are not
any different, with challenges such as combining
the greater use of raw material with quality and productivity
increasingly present.
Attentive to this market need, Mendes Máquinas always
provides new solutions and equipment for sawmills. With
65 years of history marked by a strong innovative character,
the Company based in Curitibanos (S.C.) focuses on offering
products and processes in Brazil and abroad with an international quality seal.
“We are experiencing an important moment of change
in the market, such as the reduction of the availability of raw
materials (logs), leading to price increases and consequently
higher operating costs in sawmills, and this reinforces the importance of investing in new technologies, aiming to increase
income for the customer,” explains André Fabris, Managing
Director of Mendes Máquinas.

COM SEUS 65 ANOS DE
HISTÓRIA MARCADOS POR
UM FORTE CARÁTER INOVADOR, A
EMPRESA MANTÉM SEU FOCO
VOLTADO PARA OFERECER NO
BRASIL E EXTERIOR SOLUÇÕES
COMPLETAS COM SELO
INTERNACIONAL DE
QUALIDADE
CARRO PORTA TORAS
INCLINADO COM SLABBER
MPG – PLUS
MESA POSICIONADORA
AUTOMÁTICA COM SCANNER
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Outro benefício dessa tecnologia é que o sistema
permite um melhor controle do GAP (distância) entre as
toras, inclusive durante o movimento no equipamento,
permitindo que o operador da máquina não precise
intervir durante essa fase – diferente dos equipamentos
tradicionais ofertados ao mercado. Isso resulta em maior
produtividade e menos tempo com a máquina parada.
O equipamento conta com o sistema True Spin, criado
pela empresa italiana Microtec, parceira da Mendes, que
permite o monitoramento em tempo real do processo
de giro das toras. Isso garante que a madeira chegue na
posição correta para ser cortada pelo Chipper Canter e
Serra de Fita. Tudo isso com uma velocidade de até 100
m/min (metros por minuto) em toras finas com capacidade
de processamento de diâmetros desde 10 cm a 55 cm
(centímetros).
A Mendes Máquinas já tem dois projetos vendidos que
utilizarão essa tecnologia onde um deles iniciará sua operação no segundo semestre de 2022, e outro no primeiro
semestre de 2023.
Além do novo sistema de posicionamento e giro das
toras, a Mendes Máquinas desenvolveu recentemente o
carro porta toras inclinado com slabber. O equipamento
possui uma inclinação de 17° (graus), permitindo maior facilidade no giro da tora e na evacuação da madeira serrada.
Também contando com sistema de scanner e software
de otimização da Microtec, que possibilitam o máximo
rendimento de cada tora durante o processo, além de encontrar com maior facilidade madeiras sem nós – também
conhecidas como clear.
O slabber ainda permite que pedaços de costaneiras
não irão atrapalhar o processo seguinte, assim como dispensa a mão de obra auxiliar para retirar essas madeiras
inerentes a produção. O sistema utiliza uma serra fita com
volantes de 1800 mm (milímetros) de diâmetro, com serras
de lâmina de 10” de largura, com corte nos dois sentidos
(avanço e retorno do carro) e tendo a capacidade de processar toras com diâmetros de 50 cm a 130 cm.
“Isso faz com que o industrial madeireiro tenha confiança que irá encontrar o produto que ele precisa aqui, porque
se não for assim, seguramente ele vai ter que buscar no

FOI ATRAVÉS DA RELAÇÃO DE
PARCERIA E CONFIANÇA QUE
A GENTE DESENVOLVEU MUITAS DAS
SOLUÇÕES QUE NÓS TEMOS HOJE E
ESTE SEMPRE SERÁ O NOSSO NORTE
ANDRÉ FABRIS, CEO DA MENDES MÁQUINAS
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Within these new solutions is the log-positioning and
rotating system, 100% automated and controlled through
a scanner. This technology is already present in the European and North American markets, now pioneering in Latin
America, leading to greater yield, robustness, and quality in
sawmill processes.
The rotating and positioning log process is fundamental
for the best yield of the log in the sawmill. Several studies
indicate that the use of a scanner and other technologies
help in the increase of 1% to 2% in yield from each log.
Another benefit of this technology is that the system allows
better control of the gap between the logs, including during
their movement in the equipment, leading to no need for
machine operator intervention during this phase of the operation – different from the traditional equipment offered to
the market – thus generating greater productivity and less
machine stoppage time.
The equipment has the Truespin system, created by the
Italian company Microtec, a Mendes partner, which allows
for the real-time monitoring of the log rotating process. This
allows the log to arrive in the correct position to be cut by the
Chipper Canter and Bandsaw. All this with a speed of up to
100 m/min for thin logs and a log processing capacity from
10 to 55 cm in diameter.
Mendes Máquinas already has two projects sold that use
this technology, and one should enter into operation by the
second half of 2022 and the second in the first half of 2023.
In addition to the new log positioning and rotating system,
Mendes Máquinas recently developed a sloping log train
with a slabber. As a result, the equipment with a slope of 17°
allows for greater ease in rotating the log and removing the
sawn wood.
The new system also has a scanner system and optimization software from Microtec, which allows for maximum
performance when processing each log, besides more easily
finding wood without knots – also known as “clear”.
The slabber even allows for slab pieces not to hinder the
following process and dispenses with the additional labor
to remove these pieces inherent in the production process.
Instead, the system uses a band saw with 18 hundred mm
diameter flywheels, with 10” wide saw blades and two-way
cutting (advance and return), and can process logs with diameters from 50 to 130 cm.
“This leads to the forest product industry having confidence that it finds the product it needs in Brazil, because if it
does not, surely it has to look to the foreign market. We are
manufacturers of customized machines and have an experienced and qualified team and the technology and integrated
manufacturing processes. There is no year in which Mendes
does not present new solutions to the market,” adds Rodrigo
Mendes, Technical Director of Mendes Máquinas.
CONFIDENCE WITHOUT LIMITS
In the 65 years of Mendes Máquinas, the quality and innovation have not gone unnoticed by the international market.
The Company works in conjunction with seven prominent
companies in their respective segments, enabling Mendes

mercado externo. Somos fabricantes de soluções customizadas e contamos com uma equipe experiente e capacitada, além de tecnologia e processos fabris integrados.
Não existe um ano em que a Mendes não apresente uma
tecnologia, uma nova solução ao mercado”, complementa
Rodrigo Mendes, diretor técnico da Mendes Máquinas.
CONFIANÇA SEM LIMITES
A qualidade e inovação nos 65 anos de história da
Mendes Máquinas, não passaram despercebidos pelo
mercado internacional. A empresa trabalha em parceria
com sete companhias de destaque em seus respectivos
segmentos, possibilitando inclusive que a Mendes produza no Brasil equipamentos e soluções com o selo dessas
multinacionais.
Um exemplo é a parceria da Mendes Máquinas com
a canadense Nicholson, empresa referência mundial em
descascadores de madeira, que permitiu pela primeira
vez em sua história a produção de equipamento com seu
selo de qualidade.
Outro exemplo é a Carbotech, empresa também
canadense, fabricante de equipamentos para manuseio
de tábuas de alta performance. Neste mês de novembro
a Mendes entregará à cliente seu primeiro equipamento
fabricado no Brasil, sob licença da empresa canadense.
“Essa confiança não vem da noite para o dia. Somos
representantes da Nicholson desde 2019, mas há mais de
10 anos nós já os levamos para os nossos clientes”, aponta
Rodrigo Mendes.

to produce equipment and solutions with the seal of these
multinationals in Brazil.
One example is Mendes Máquinas’ relationship with the
Canadian company Nicholson, a global leader in the production of log debarkers that, for the first time in its history, has
allowed the production of equipment with its quality seal.
Another example is Carbotech, another Canadian company that is a manufacturer of high-performance board
handling equipment. This November, Mendes is delivering
its first equipment manufactured in Brazil under license from
the Canadian company. “That confidence doesn’t come overnight. We have been representatives of Nicholson since 2019,
and for more than ten years, we have presented their products
to our customers,” points out Technical Director Mendes.
Mendes Máquinas also has relationships with the following
world-leading companies in the Forest Product Sector:
•
Microtec: an Italian company, reference in scanner
solutions and optimization software for timber processing;
•
Iseli: a Swiss company with world prominence in the
production of sharpening machines;
•
Hildebrand Brunner: a German company, a forerunner in timber drying equipment;
•
Kadant: a Canadian company leader in the production of chippers and screens for the Forest Product Sector;
•
Mac Chain: a world-leading U.S. company in the
production of special saw chains.
“These relationships demonstrate how Mendes Máquinas
has the confidence of the international market and can develop projects with this quality standard, offering equipment and

ESSAS PARCERIAS
DEMONSTRAM COMO
A MENDES MÁQUINAS CONTA
COM A CONFIANÇA DO
MERCADO INTERNACIONAL E
ESTÁ CAPACITADA A RECEBER
PROJETOS COM ESSE PADRÃO
DE QUALIDADE
GUILHERME OLIVEIRA, RESPONSÁVEL
PELAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO DO
PRODUTO E PARCERIAS INTERNACIONAIS
DA MENDES MÁQUINAS

DESCASCADOR DE TORAS
MODELO R2 – DIÂMETROS DE ATÉ 965 MM
FABRICADO PELA MENDES MÁQUINAS NO BRASIL
NOVEMBRO 2021
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EGM - EMPACOTADOR E GRADEADOR DE MADEIRA
COM SISTEMA DE TABICAMENTO AUTOMÁTICO
FABRICADO PELA MENDES MÁQUINAS NO BRASIL

A Mendes Máquinas ainda possui parcerias com as
seguintes empresas no setor madeireiro:
• Microtec: empresa italiana referência mundial em
soluções de scanners e softwares de otimização para
madeira;
• Iseli: empresa suíça com destaque global na produção de máquinas de afiação;
• Hildebrand Brunner: empresa alemã precursora em
equipamentos de secagem de madeira;
• Kadant: empresa canadense pioneira na produção de
picadores e peneiras para o setor madeireiro;
• Mac Chain: empresa norte-americana com relevância
mundial na produção de correntes especiais.
“Essas parcerias demonstram como a Mendes Máquinas conta com a confiança do mercado internacional
e está capacitada a receber projetos com esse padrão
de qualidade, oferecendo equipamentos e soluções com
tecnologia de ponta para as indústrias do mercado nacional e internacional”, reforça Guilherme Oliveira, gerente
responsável pelas áreas de desenvolvimento do produto
e parcerias internacionais.
CONSOLIDAÇÃO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE
Dentro do ramo madeireiro, a Mendes Máquinas tem
conseguido destaque no oferecimento de equipamentos
e soluções para indústrias do setor, sendo todas, referência
em tecnologia de ponta para aliar qualidade e produtividade nos processos dessas empresas.

44

referenciaindustrial.com.br

NOVEMBRO 2021

solutions with state-of-the-art technology for the domestic
and international companies,” reinforces Guilherme Oliveira,
Manager responsible for the areas of Product Development
and International Relations.
THE CONSOLIDATION OF TECHNOLOGY
AND QUALITY
Within the forest product industry, Mendes Máquinas
has achieved prominence as to the offering of equipment
and solutions for companies in the Sector, all of which are
recognized for their state-of-the-art technology combining
quality and productivity in the processes for these companies.
One example is the new Adami sawmill, well-known for
the production of saw wood and finished lumber. The operation began in December 2019. In the first six months, the
operation achieved the volume specified in the contract, a 762
m³ daily production in two shifts. After one year of operation,
the sawmill has already achieved a daily production of one
thousand m3. The average is around 850 m3.
“Mendes offers us a fast, dedicated, and efficient service,
promoting continuous improvement for the performance of
our equipment. We indicate Mendes to other companies
in the Forest Product Sector because they provided us with
a high-performance sawmill that has been serving us in all
aspects,” says Rafael Augusto Barancelli, Industrial Manager
- Sawmill for Adami.
Another project developed with a leading company in the
domestic timber market was for Todesmade, a company in

Um exemplo é a nova serraria da Adami, empresa
referência na produção de madeira serrada e beneficiada.
A operação iniciou em dezembro de 2019 e já nos seis
primeiros meses atingiu o volume previsto em contrato
que era de 762 m³ (metros cúbicos) para uma produção
diária em dois turnos de trabalho. Completado um ano
de operação, a serraria já atingia seus 1.000 m³ diários de
produção. A média mantém-se em torno de 850 m³/dia.
A Mendes nos oferece um atendimento rápido, dedicado e eficiente, promovendo melhoria contínua para
a performance dos nossos equipamentos. Indicamos a
Mendes para outras empresas do setor madeireiro, pois
nos entregaram uma serraria de alta performance que
vem nos atendendo em todos os aspectos”, conta Rafael
Augusto Barancelli, gerente industrial - madeireira.
Outro projeto desenvolvido com uma empresa referência no mercado nacional madeireiro foi com a Todesmade,
empresa do grupo Todeschini. A serraria começou a operar
em janeiro de 2021 e está atualmente produzindo um nível
médio de 250 m³ a 300 m³ diários em dois turnos, tendo
expectativa de chegar a uma média diária de 400 m³ a 600
m³. Esta serraria é a mais moderna do Rio Grande do Sul
e também considerada uma das mais modernas no Brasil.
“Ao buscarmos os fornecedores para este novo projeto precisávamos de uma empresa nacional que nos
assegurasse alta produtividade com tecnologia de ponta
e que fosse viável economicamente a fim de nos garantir
competitividade e retorno rápido do investimento. Estas
qualidades somadas a seriedade e confiabilidade que os
executivos da Mendes nos transmitem não nos deixaram

the Todeschini group. The sawmill began operating in January
2021 and is currently producing an average level of 250 to 300
m³ daily in two shifts, with the expectation of reaching a daily
average of 400 to 600 m³. This sawmill is the most modern in
the State of Rio Grande do Sul and is also considered one of
the most modern in Brazil.
“When we sought suppliers for this new project, we needed a domestic equipment manufacturer that would ensure
us high productivity with state-of-the-art technology and was
economically viable to ensure our competitiveness and quick
return on investment. These qualities were added to the
seriousness and reliability that the Mendes executives transmitted to us and left us with no doubt that Mendes was the
best alternative. Therefore, for any entrepreneur who needs
to implement a sawmill with high technology, productivity,

A MENDES NOS OFERECE
UM ATENDIMENTO
RÁPIDO, DEDICADO E EFICIENTE,
PROMOVENDO UMA MELHORIA
CONTÍNUA PARA A PERFORMANCE
DOS NOSSOS EQUIPAMENTOS
RAFAEL AUGUSTO BARANCELLI,
GERENTE INDUSTRIAL - MADEIREIRA

SERRARIA ADAMI S/A – CAÇADOR (SC)
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ao mercado. Dois deles serão na Argentina para as empresas Pindó SA e Laharrague-Chodorge, ambas líderes
no setor madeireiro argentino.
“Esses projetos contam com máquinas e soluções de
corte inteligente, scanner e outros recursos tecnológicos.
Eles irão trazer um grande avanço ao mercado madeireiro
argentino”, contextualiza o engenheiro e representante
da Mendes Máquinas na Argentina, Ronald Vera.
Outros projetos de destaque que serão entregues
pela Mendes Máquinas nos próximos meses serão a
substituição da linha grossa da madeireira Braslumber,
sediada em Telêmaco Borba (PR), além de maquinário
para a Dank SA, indústria do setor madeireiro localizada
no Uruguai.
Recentemente foram entregues equipamentos industriais para a nova sede da Baobá Agroflorestal, também
com sede em Telêmaco Borba.

“What you sell as a project has to be tested upfront because, if not, something could go wrong. We know there is value
in what we deliver, but it is only in practice that this is proven.
For example, in the forest product market, it is a widespread
practice for companies to deliver a product to sawmills. After
that, the responsibility lies with the customer,” says Technical
Director Mendes.
Mendes Máquinas is close to delivering other essential
equipment and solution projects to the market. Two of them
are in Argentina for Pindo SA and Laharrague-Chodorge,
leaders in the Argentine Forest Product Sector.
“These projects have machines and solutions equipped
with smart cutting, scanner, and other technological resources
that represent significant advances for the Argentine forest
product market,” says Ronald Vera, Engineer and Representative for Mendes Máquinas in Argentina.
Other prominent projects to be delivered by Mendes

SERRARIA TODESMADE (GRUPO TODESCHINI)
– CACHOEIRA DO SUL (RS)

dúvidas de que a Mendes era a melhor alternativa. Para
qualquer empresário que precisar implantar uma serraria
com alta tecnologia, produtividade e qualidade indico
e recomendo a Mendes, porque tem se desenvolvido
e busca permanentemente acompanhar o desenvolvimento e crescimento do setor madeireiro tanto nacional
quanto mundial”, pontua João Farina Neto, presidente
do Conselho Consultivo do Grupo Todeschini.
Para 2022, a Mendes Máquinas tem previsão de
entregar o maior projeto da história da empresa, a nova
serraria do Grupo Frameport, um dos maiores players
na fabricação de portas sólidas de pinus no mundo. A
expectativa da Mendes é que a produção diária em dois
turnos fique entre 785 m³ e 950 m³.
“Aquilo que você vende como projeto, tem que se
confirmar lá na frente, porque senão alguma coisa está
errada. A gente reconhece o valor daquilo que entregamos, mas é na prática que precisa ser comprovada. No
mercado madeireiro é muito comum que as empresas
entreguem um produto para as serrarias e depois disso
a responsabilidade fica para o cliente”, discorre Rodrigo
Mendes.
A Mendes Máquinas ainda está próxima de entregar
outros importantes projetos de equipamentos e soluções
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PARA QUALQUER
EMPRESÁRIO QUE PRECISAR
IMPLANTAR UMA SERRARIA COM
ALTA TECNOLOGIA, PRODUTIVIDADE
E QUALIDADE INDICO E RECOMENDO
A MENDES
JOÃO FARINA NETO, PRESIDENTE DO CONSELHO
CONSULTIVO DO GRUPO TODESCHINI

and quality, I indicate and recommend Mendes because it has
developed and constantly seeks to monitor the development
and growth of the Forest Product Sector both nationally and
globally,” points out João Farina Neto, President of the Advisory Board of the Todeschini Group.
By 2022, Mendes Máquinas expects to deliver the largest
project in the Company’s history for the Frameport sawmill,
one of the most prominent players worldwide for manufacturing solid pine doors. Mendes expects daily production in
two shifts to be between 785 and 950 m³.

MAIOR DA AMÉRICA LATINA
CLASSIFICADOR DE TÁBUAS BIN SORTER – 82 BOXES
SERRARIA DO GRUPO FRAMEPORT (INSTALAÇÃO E
MONTAGEM) – CAÇADOR (SC)
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NOVA PLANTA – PROJETO TOPÁZIO AZUL
SETOR DE USINAGEM

INVESTIMENTO E EXPANSÃO
Com atenção também voltada para o futuro da empresa e do setor madeireiro, a Mendes Máquinas já deu
o próximo passo para conseguir atender às demandas
e necessidades que o mercado apresentar. A empresa
colocou em funcionamento em 2021 sua nova sede e tem
previsão de concluir a construção das instalações, feita
em etapas, em até 3 anos.
Atualmente o local conta com 1,8 mil m2 (metros
quadrados) e já apresenta o funcionamento de todo o
setor de usinagem da Mendes Máquinas. A expectativa
da empresa é que a nova sede possa contar com 10 mil
metros de área após a finalização das obras, alocando
todos os setores produtivos.
“A nossa nova planta é um importante recibo dedicado aos nossos clientes, parceiros e mercado em geral.
Ela representa a nossa busca incessante de sempre fazer
mais e melhor. É algo que está em nosso DNA, que faz
parte do nosso dia a dia”, reforça Rodrigo Mendes.
Além do investimento para a construção da nova
sede, a Mendes Máquinas investiu na aquisição de
maquinários de última geração para sua própria planta,
proporcionando aos clientes a garantia de equipamentos
e soluções que acompanham as tecnologias de ponta
disponíveis no mercado internacional.
Dentre essas aquisições estão uma mandriladora italiana de grande porte, um centro de usinagem horizontal
duplo pallet de marca alemã, um centro de usinagem
vertical americano, máquina de corte à laser, dobradeira
CNC, entre outras. Ao todo foram feitos investimentos
em oito máquinas CNC (Programação de Controle Numérico por Computador, em inglês), além de melhorias
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Máquinas in the coming months are for replacing the thick
line at the Braslumber sawmill, based in Telemaco Borba
(P.R.), and for Dank SA, a forest product producer in Uruguay.
Recently, industrial equipment was delivered to the new
Baobá Agroforflorestal plant, also based in Telemaco Borba.
INVESTMENT AND EXPANSION
With attention also focused on the future of the Company
and the Forest Product Sector, Mendes Máquinas has already
taken the next step to meet the demands and needs that
the market presents. In 2021, the Company started moving
operations to its new plant and expects to complete the
construction of the facilities, in stages, in up to three years.
Currently, the site has 18 hundred square meters and already counts on the operation of the entire Mendes Máquinas
machining segment. The Company expects that the new plant
counts on a ten-thousand-meter area for all the productive
sectors after completing the work.
“Our new plant is an important step dedicated to our
customers, suppliers, and the market in general. It represents
our unceasing quest always to do more and better. It is something that is in our DNA and which is part of our daily life.”
reinforces Technical Director Mendes.
In addition to constructing the new plant, Mendes Máquinas invested in acquiring state-of-the-art machinery, providing
customers with the guarantee of equipment and solutions
accompanying the state-of-the-art technologies available in
the international market.
These acquisitions include a large-sized Italian chuck, a
German-branded double pallet horizontal machining center,
an American vertical machining center, a laser cutting machine, and a CNC folding machine. In all, investments were

e ampliação de áreas fabris existentes e ambientes
administrativos. “Tudo isso é um grande presente que
a empresa nos proporciona, dando condições para que
possamos aumentar nossa produtividade interna, precisão e qualidade”, afirma Moacir Ebele, Gerente Industrial.
A nova sede conta também com áreas de apoio à
produção, como sala de controle de qualidade com
equipamento de medição tridimensional, calibração de
ferramentas de última geração, retífica e programação.
“Todo o investimento feito ao longo de décadas, que
nos colocou na posição que estamos hoje, sempre foi
motivado para atender as necessidades dos clientes. Foi
através da relação de parceria e confiança que a gente
desenvolveu muitas das soluções que nós temos hoje e
este sempre será o nosso norte. Entender o que o mercado precisa, para onde ele está indo e buscar antecipar
tendências”, finaliza André Fabris.

in eight Computer Numerical Control machines (CNC) and
improvements and expansion of existing manufacturing areas
and administrative environments. “All this is a great gift that
the Company provides us, giving us the conditions so that we
can increase our internal productivity, accuracy, and quality,”
says Moacir Ebele, Industrial Manager.
The new installation also has production support areas,
such as a quality control room with three-dimensional measurement, state-of-the-art tool calibration, and overhauling
and programming equipment.
“All the investments made over the past decades have put
us in the position we are in today - always been motivated to
meet the needs of our customers. We developed many of our
solutions today through partner and trust relationships, which
is always our maxim. Understanding what the market needs,
where it is going, and seeking to anticipate these trends,”
concludes Managing Director Fabris.

A NOSSA NOVA PLANTA É UM
IMPORTANTE RECIBO DEDICADO
AOS NOSSOS CLIENTES, PARCEIROS E
MERCADO EM GERAL. ELA REPRESENTA A
NOSSA BUSCA INCESSANTE DE SEMPRE
FAZER MAIS E MELHOR
RODRIGO MENDES, DIRETOR
TÉCNICO DA MENDES MÁQUINAS

PROCESSOS INDUSTRIAIS DE ALTA PRECISÃO
MANDRILADORA ITALIANA - MARCA PAMA
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