Locação de Equipamentos

QUEM SOMOS
A Rental Equipamentos atua na cidade de Ribeirão Preto
e região desde de 1993, no segmento de construção
civil, no ramo de locação de equipamentos, serviços de
perfuração, cortes em concreto e venda de acessórios.
Possui grande experiência, oferecendo aos clientes
todo suporte do início ao fim da obra.

A Rental Equipamentos busca constantemente inovar,
visando sempre atender as necessidades do mercado
com novas tecnologias, a fim de facilitar e garantir o
bom desempenho no trabalho na hora de construir,
reformar ou ampliar sua obra. Possui oficina completa
com técnicos especializados e treinados, tudo para
manter sempre a qualidade e o bom funcionamento
dos equipamentos.
Para isso ampliou sua linha de produtos e hoje conta
com uma grande variedade de equipamentos, máquinas
novas, modernas e de qualidade.
A Rental Equipamentos está cada vez mais consolidada
no mercado, sempre trabalhando com seriedade,
dedicação e respeito.
Valorizar seus colaboradores e manter transparência
nas suas relações com fornecedores, parceiros e
clientes tem sido a sua marca.

BENEFÍCIOS E VANTAGENS DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Equipamentos com tecnologia adequada para a sua exigência
A Rental possui uma linha de equipamentos com a mais alta tecnologia para adequar as diversas necessidades da sua obra.

Suporte técnico rápido e especializado
A Rental disponibiliza técnicos no local para atendimento imediato em caso de problemas com os equipamentos e consultas via telefone,
uma vez que possui total controle dos produtos locados, seus componentes, configurações, locais onde se encontram, etc.

Facilidade de substituição e adição
Rapidez e eficiência na substituição e renovação dos equipamentos, reduzindo o tempo perdido em um processo normal de compra.
Em caso de alguma falha no equipamento, a sua substituição é feita pela Rental por um equivalente ou melhor. A necessidade de
equipamentos adicionais aos locados é atendida de maneira ágil e prática, com a alteração do valor previamente contratado.

Locação por tempo flexível, conforme sua demanda
Contratos elaborados individualmente que especificam o tipo de serviço desde a configuração do equipamento até o período de
locação, possibilitando ao cliente fazer uma previsão financeira, uma vez que a locação oferece a exata previsão do fluxo de capital
desembolsado durante o período de vigência do contrato.

Entrega e retirada no local e horário desejado
De maneira proativa a Rental planeja antecipadamente todas as necessidades de estrutura técnica para a instalação e retirada dos
equipamentos no local desejado, através de uma equipe de profissionais qualificados e capacitados, o que possibilita um melhor
aproveitamento dos recursos e maior efetividade nos resultados.
Disponibiliza apoio técnico durante a obra assegurando ao cliente tranquilidade e confiança para a satisfação total no acesso aos equipamentos.

Melhor relação custo x benefício
A compra de equipamentos demanda disponibilidade de capital e tempo. Com o passar do tempo, os gastos com manutenção e
suporte da máquina aumentam, o que pode ocasionar também a perda de produtividade dos seus funcionários se tiverem que ficar
parados sempre que for necessário acionar o suporte. O custo da locação é muito pequeno e os benefícios são muito grandes.

Preservação de seu capital para investimento em sua atividade fim
A locação de equipamentos permite que o parcelamento do pagamento gere uma reserva de capital de giro, que pode ser usada
como investimento no seu negócio, evitando o dispêndio imediato de uma grande quantia de recursos que seriam necessários para
a sua compra.

Abatimento como despesa no Imposto de Renda
O valor da locação pode ser lançado como despesa operacional da empresa, sendo portanto, dedutível do Imposto de Renda.
A locação é 100% dedutível para as empresas tributadas pelo Lucro Real. Além disso, possibilita também uma simplicidade
contábil, uma vez que a conta ativo fica com a Rental.

EQUIPAMENTOS
ANDAIMES E ESCORAMENTOS
Agulha 1,1m
Agulha 1m
Agulha 60cm
Agulha 70cm
Agulha 80cm
Andaime Fachadeiro
Andaimes Tubular 1,00x1,00m
Andaimes Tubular 1,00x1,50m
Escada para Andaimes 2m
Escoras Metálicas 3,10m
Escoras Metálicas 4,10m
Esticador para Tensor
Guarda Corpo de Escada de 2m
Guarda Corpo de Fachadeiro (Frontal)
Guarda Corpo de Fachadeiro (Lateral 700mm/1200mm)
Guarda Corpo Andaime Tubular 1,50m
Plataforma Metálica para Fachadeiro 2m
Plataforma Metálica para Andaime 1,00m
Plataforma Metálica para Andaime 1,50m
Presilha para Fundo de Forma (Cachorrinho)
Rodapé Metálico para Fachadeiro
Rodízios Giratórios
Rodízios Ajustáveis
Sapatas Ajustáveis
Sapatas Fixas
Sargento de 1m
Sargento de 1,2m
Tensores
BOMBAS
Bomba Centrífuga a Gasolina 2”
Bomba Centrífuga a Gasolina 3”
Bomba de Drenagem com Motor a Gasolina
Bomba de Drenagem com Motor Elétrico
Bomba Sapo 2’’ (Trifásica)
Bomba Sapo 3’’ (Trifásica)
Bomba Sapo 3’’ (Monofásica)
COMPACTAÇÃO
Compactador Elétrico
Compactador Gasolina
Placa Vibratória
Rolo Compactador 1 Cilindro
Rolo Compactador 2 Cilindros
Carreta para Transporte de Rolo 2 Cilindros
COMPLEMENTOS
Extensão Elétrica com 30m
SERRAS CIRCULARES
Cortadora de Bloco 14” Elétrica
Policorte 3cv
Policorte 5cv
Serra Clipper
Serra de Bancada
Serra de Meia Esquadria

CONCRETAGEM
Alisadora de Concreto 24’’
Alisadora de Concreto 36’’
Alisadora de Concreto 46’’
Argamassadeira
Betoneira 200l (Bi/Trifásico)
Betoneira 400l (Bi/Trifásico)
Betoneira 400l (Bi/Trifásico) com Proteção Cremalheira
Betoneira 400l Gasolina
Betoneira 400l Gasolina com Proteção Cremalheira
Betoneira 600l Auto Carregável
Mangote 25mm x 5m
Mangote 35mm x 5m
Mangote 45mm x 5m
Mangote 60mm x 5m
Misturador Argamassa 120l
Misturador Argamassa 600l
Motor Vibrador Elétrico (Bi/Trifásico)
Motor Vibrador Gasolina S/Mangote
Régua Vibratória com Perfil (1,5m a 3m)
Vibrador Portátil 25mm e 35mm
Vibrador Portátil a Gasolina com Mochila 25 e 35mm
ELEVAÇÃO
Balancim Manual com 2m
Balancim Manual com 3m
Balancim Manual com 4m
Balancim Manual com 5m
Balancim Manual com 6m
Balde de 60l
Cadeira Suspensa Completa
Cesto para Bloco
Elevador Cremalheira
Escada de Madeira 4m
Escada Extensiva 12m
Girica (Mini-Grua)
Guincho de Coluna 200kg (Bif./Trifásico)
Guincho de Coluna 350kg (Bif./Trifásico)
Guincho GV 500kg
Mini Grua de Torre de 9m
Mini Grua Tripé
Plataforma Elevatória Articulada
Plataforma Elevatória Tesoura
Talha de Alavanca para 500kg
Tirfor 1600kg com 20m de Cabo
Tirfor 3200kg com 20m de Cabo
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Finca Pinos
Fresadora de Piso F30
Máquina de Solda 250amp
Máquina de Solda 400amp Completa (Cabos e Alicates)
Paleteira Manual 2200kg
Peneira Elétrica
Politriz Lixadeira Pisos
Roçadeira de Grama a Gasolina
Roçadeira de Grama Elétrica
Transformador
Perfurador de Solo Manual
Torre de Iluminação

FERRAMENTAS ELÉTRICAS / BATERIA
Cortador de Parede (Macrosa)
Esmerilhadeira Manual 4”
Esmerilhadeira Manual 7” e 9’’
Furadeira de Encaixe SDS Plus
Furadeira de Encaixe SDS Max
Furadeira de Mandril 1/2
Furadeira de Mandril 3/8
Furadeira de Mandril 5/8
Lixadeira de Cinta
Lixadeira Orbitral
Martelo Hilti Te500 5kg
Martelo Hilti Te700 10kg
Martelo Hilti Te3000 30kg
Martelo Rompedor 4kg
Martelo Rompedor 5kg
Martelo Rompedor 10kg
Martelo Rompedor 16kg
Martelo Rompedor 30kg
Martelo Wacker Nelson 10kg
Politriz Manual
Parafusadeira Elétrica
Furadeira / Parafusadeira à bateria
Serra Circular Manual 7”
Serra Circular Manual 9”
Serra Mármore 4’’
Serra Mármore 7’’
Serra Tico-Tico
GRUPO GERADORES
Gerador 8 Kva Monofásico a Gasolina
Gerador 12 Kva Monofásico a Gasolina
Gerador 14 Kva Monofásico a Gasolina
Gerador 15 Kva Trifásico a Gasolina
Gerador 25 Kva Trifásico a Diesel
Gerador 50 Kva Trifásico a Diesel
Gerador 67 Kva Trifásico a Diesel
Gerador 125 Kva Trifásico a Diesel
Gerador 200 Kva Trifásico a Diesel
LIMPEZA
Aspirador de Pó de 45l
Aspirador de Pó de 60l
Duto de Entulho / Coletor de Lixo
Lavadora WAP 1900 Libras
Lavadora WAP 2000 Libras
Lavadora WAP 3000 Libras Trifásica
Politriz Lavadora
Lavadora e Secadora
SERVIÇO DE CORTES E FUROS EM CONCRETO
Perfurações com Coroas Diamantadas de ¾” Até 16”
Cortes e Furos em Vigas de Concreto
Cortes e Furos em Lages de Concreto
Cortes e Furos em Bases de Concreto
Cortes e Furos em Paredes de Concreto
Cortes e Furos em Pilares de Concreto
Cortes e Furos em Pisos de Concreto

EQUIPAMENTOS

Escoras Metálicas

São excelentes para escorar elementos estruturais suportando
pontualmente as carga conforme sua capacidade. Sua maior vantagem
é a praticidade, além da rapidez, segurança e economia, sendo muito
fácil montar e desmontar.

Andaime Fachadeiro

Equipamento usado na montagem de estruturas para trabalhos
de instalação de revestimentos, pinturas, reparos, limpeza
em fachadas de alvenaria e vidros, muros e estruturas diversas,
onde há necessidade de fácil transição de pessoas e materiais.
Podem ser montadas, facilitando o acesso vertical e horizontal.

Dutos de Entulho

Equipamento usado na canalização de resíduos retirados das partes
superiores das construções, edifícios, sobrados, galpões, salões,
utilizando apenas a gravidade para conduzí-lo ao destino.
O mesmo está disponível em módulos, podendo assim serem
montados em diferentes formas e tamanhos.

Andaime Tubular

Utilizado na montagem de estruturas para execução de trabalhos
como: montagens de estruturas diversas, instalações e remoções
de revestimentos, pinturas, rebocos, instalações elétricas e
hidráulicas, etc. Maior resistência e durabilidade.

Bombas de Drenagem, Submersíveis e Motobomba à gasolina
É usado para esgotamento e drenagem de águas limpas e sujas acumuladas
em valas, fundações, caixas d’agua externas e subterrâneas, galerias, dutos,
desvio em córregos, etc.

Guincho de Coluna

Os Guinchos de Coluna são utilizados para transportar verticalmente
materiais na obra.

Plataforma Elevatória

Equipamento utilizado para elevação de pessoas e materiais para locais
de difícil acesso ou quando o mesmo não reúne condições para instalação
de andaimes e similares, proporcionando assim economia de mão de obra,
tempo e custos. Por serem equipadas com motores elétricos, proporcionam
baixo nível de ruído e nenhuma agressão ao ambiente.

Mini Grua

Ideais para obras de todos os tamanhos, versáteis, rápidas, seguras e com
capacidade suficiente para realizar atividades até mesmo em obras verticais.
Ocupam menos espaço e possuem uma eficiência surpreendente.

Elevador de Cremalheira

O Elevador de Cremalheira é uma máquina que utiliza o sistema
de pinhão e cremalheira, acionado por um motofreio de velocidade
para elevação da cabina.

Torres de Iluminação

A Torre de Iluminação é ideal para iluminar locais de construção, pois com
prazos cada vez mais apertados, as construtoras as vezes precisam trabalhar
em 3 turnos, como nem sempre a iluminação do canteiro é a melhor, contam
com esse equipamento para garantir a alta produtividade no período noturno.

Betoneira

Cortadora de Pisos

Motor Vibrador com Mangote

Placa Vibratória

Alisadora de Concreto

Compactadores

Equipamento usado para efetuar mistura em materiais como:
cimento, cal, areia, pedras, agregados, etc. Disponíveis nas
versões 200 e 400l elétrica e 400l à gasolina.

São usados para vibrar o concreto recém processado, retirando o
ar preenchendo os vazios que formam-se em locais como formas,
caixas, etc. Com isso aumentando a resistência do material e
qualidade no acabamento.

Equipamento usado na execução de trabalhos de flotação e
acabamento de pisos de concreto. Robusta e de fácil operação,
proporciona alto rendimento e qualidade ao final do processo.
Disponíveis nas versões 36” e 46”.

Conhecida também como Serra Clipper, o equipamento é utilizado
para efetuar cortes precisos em pisos de concreto e asfalto, corte de
dilatação, de placas para remoção, em pisos cerâmicos, pedras, etc.

Equipamento indicado para compactação de solos granulares, britas,
castelos, asfalto, estes com até 50mm de espessura por camada,
nivelamento e assentamento de bloquetes, mosáicos, paralelepípedos, etc.

Equipamento usado no processo de eliminação do ar contido nos
vazios do solo, tornando o aterro mais homogêneo, melhorando sua
resistência, deformabilidade e permeabilidade. Equipamento disponível
nas versões elétrica e gasolina.

Argamassadeira

Equipamento utilizado para mistura de argamassa e similares.
Resistente e de fácil operação, proporciona alto rendimento,
qualidade e homogeniedade no material ao fim do processo.

Geradores Portáteis

Os Grupos Geradores de Energia Elétrica Portáteis são de fácil
instalação, profissionais, econômicos com excelente autonomia,
gerando o máximo de performance.

Geradores Estacionários

Os Grupos Geradores de Energia Elétrica Silenciados oferecem ótima
performance e fácil instalação, equipamentos com painel digital,
regulador de tensão AVR, modelos com governador eletrônico, todos
produzidos com a mais alta tecnologia do mercado.

Rolo Vibratório

É um excelente equipamento, de última geração. Equipado
com motor a gasolina 5 hp quatro tempos e “honda” 5.5 hp.
Equipamento disponível nas versões com 1 cilindro e 2 cilindros.

Ferramentas Elétricas

A Rental também disponibiliza para locação às melhores marcas
de ferramentas elétricas, mais comodidade para locar é muito mais
produtividade para sua construção.

Cortadora de Paredes

Usada na execução de trabalhos de corte em paredes e pisos
de alvenaria leve, atendendo principalmente as áreas de
elétrica e hidráulica.

Equipamentos de Limpeza

Acabou sua obra e precisa de equipamentos para limpeza?
A Rental também oferece produtos de limpeza com qualidade
superior, tudo para você finalizar a sua obra com perfeição.

Cortadora de Blocos

Destinada a operações de corte em condições úmidas e secas
de materiais refratários e de construção, como: blocos cerâmicos,
de concreto, pisos e azulejos cerâmicos, porcelanatos, etc.

Acessórios

Para facilitar e otimizar o seu tempo a Rental conta com serviço
de vendas de acessórios para as máquinas, os mais modernos
e resistentes do mercado. Você aluga o seu equipamento e já
compra todos os acessórios.

SERVIÇOS
Cortes em Concreto

Com os cortes em pisos e paredes de concreto ou asfáltico
executamos canaletas, aberturas de tamanhos diversos para
passagens e remoções de estruturas de concreto com uma rapidez
incrível e grande versatilidade. Esse sistema pode substituir
perfeitamente as ferramentas pneumáticas
e eletropneumáticas, pois não prejudica a estrutura da periferia com
a vibração do sistema, tornando o trabalho final muito
mais seguro, limpo e agradável visualmente.

Perfurações em Concreto

As perfurações em concreto podem possuir diâmetros variados
e são utilizadas comumente para a passagem de tubulações elétrica,
hidráulica e industrial. Com a metodologia de execução de uma
sequência de furos, um furo próximo ao outro, podemos executar
grandes aberturas e remoções de estruturas de concreto. Essa é uma
das metodologias de demolição controlada com melhor custo benefício.
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Unidade Ribeirão Preto
Rua Barão do Amazonas, 1268 - Boulevard
CEP 14010-120 | Ribeirão Preto - SP
Tel.: (16) 3515-3515
Unidade São Carlos
Rua Armando Jacyntho, 151 - Jd. São Paulo
CEP 13570-475 | São Carlos - SP
Tel.: (16) 3368-5599
Unidade Sertãozinho
Av. Beppe Olivares, 319 - Centro
CEP 14160-830 | Sertãozinho - SP
Tel.: (16) 3945-9001
Unidade Uberaba
Av. Deputado José Marcus Cherem,
1195 - São Cristóvão
CEP 38040-500 | Uberaba - MG
Tel.: (34) 3336-4444

Horário de Atendimento:
De segunda a sexta-feira das 7h30 às 18h

Informações e orientações de uso de nossos equipamentos podem ser encontrados no nosso site.
*Imagens deste folder são meramentes ilustrativas.

www.rentalequipamentos.com.br

