
MANUTENÇÃO DE 
CARRO HIDRÁULICOS

Peças originais

Qualidade e Durabilidade

Pro�ssionais treinados

Manutenção de todas as 
marcas e modelos



A Northtec é especializada 
na manutenção de Carros 
Hidráulicos (Paleteiras) a 
mais de 20 anos!
Este serviço é feito com muita transparência, utilizando 
peças originais, nossa manutenção é executada em 
carrinhos de todas as marcas e modelos.

RETIRAMOS O 
CARRINHO.

REALIZAMOS O 
ORÇAMENTO.

APROVADO, O SERVIÇO 
É EXECUTADO.

ENTREGA OU O 
CLIENTE RETIRA.

PROCESSO DE MANUTENÇÃO:
Nossos técnicos são altamente habilitados e treinados para esta função, o trabalho é �nalizado com 
recuperação da estrutura e pintura, para que a vida útil do equipamento seja estendida.  O principal 

diferencial da nossa empresa é a recuperação de carrinhos bem dani�cados.

TRANSPORTE EM SÃO PAULO COM CAMINHÃO PRÓPRIO



CARRINHO ANTES
Da manutenção

A Northtec faz toda a logística de transporte, os equipamentos são retirado no cliente, 
alguns em péssimo estado, porém, nossos pro�ssionais são capacitados para recuperar 
peças e chassis, evitando quando possível a troca de peças, diminuindo custo sem perder 
a qualidade, os deixando em perfeito estado para utilização. Trabalhamos com peças 
originais, nas imagens abaixo vocês podem identi�car que o equipamento 
aparentemente esta condenado, veri�que o resultado após a manutenção.



CARRINHO APÓS
A manutenção

FAZEMOS MANUTENÇÃO EM CARRINHOS E 
EMPILHADEIRAS, HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Após o termino da manutenção, o equipamento é regulado, testado e recebe uma pintura. 
Todo equipamento saí com uma etiqueta de garantia, colada na parte interna do chassi, esta 
etiqueta serve para que o cliente tenha o controle total sobre os serviços executados e o tempo 
de duração. Mostrando a transparência do nosso trabalho. São mais de 25 anos de 
experiência, trabalhamos com agilidade sem perder a qualidade.



R. Cel. Esdras de Oliveira, 49
Jd. Tremembé | São Paulo - SP 
CEP: 02351-030
www.northtec.com.br
(11) 2240-7636 
vendas@northtec.com.br

NOSSA MANUTENÇÃO É EXECUTADA EM 
CARRINHOS DE TODAS AS MARCAS E MODELOS

VISITE NOSSO SITE: NORTHTEC.COM.BR


