
ESPECIALISTES EN REPARACIÓ I MANTENIMENT INDUSTRIAL



Solucions globals i integrals per a la indústria
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QUI SOM
Amb una trajectòria de més de 75 anys, quan vam començar per donar servei a les embarcacions del 
port pesquer del Serrallo de Tarragona, som la 4ª generació d’especialistes en la reparació i manteni-
ment de tot tipus de maquinaria per l’empresa.

Combinem l’artesania d’un treball ben fet a partir del saber fer dels nostres professionals (tècnics/
mecànics) amb molts anys d’experiència, amb les possibilitats que ens aporta la tecnologia. 

Ens valoren per l’agilitat en la gestió i reparació, l’atenció personalitzada, la disponibilitat total i els 
treballs d’especialista. 



QUÈ FEM
A Tallers Gil Almagro trobarà solució a totes les seves necessitats. Des d’una reparació ràpida i puntual 
al disseny d’un projecte global que treballem en col·laboració amb els enginyers. 

Reparació i manteniment de tota mena de maquinària.

Especialistes en Mecànica industrial: Reparem i por-
tem manteniment de motors dièsel, reductors, genera-
dors, sistemes d’injecció i turbo, compressions, rectificat 
de culates, aliniament de motors. Som distribuïdors ofi-
cials de les marques Cummins i John Deere Marine, però 
també distribuïm tot tipus de motors, reductors, genera-
dors i recanvis d’altres marques.

Especialistes en Serralleria industrial:  Fabriquem i 
modifiquem estructures amb perfils i tuberies de diversos 
tipus de materials: acer al carbó, acer inoxidable, alumi-
ni, cuproniquel i plàstics tècnics. Polim i cromem peces.  
Tenim premsa hidràulica de 100 tones, plegadora i mà-
quines de tall.

Especialistes en Tuberia i Valvuleria: Subministra-
ment i reparació de tota mena de valvuleria, acoblaments, 
tuberia i accessoris. Tubs d’acer amb soldadura o sense, 
en mil·límetres o en polzades, en diferents materials: acer 
al carbó, acer inoxidable, alumini, cuproníquel. Vàlvules en 
fundició, acer inoxidable, llautó CR i bronze naval. Sistemes 
d’acoblament mitjançant brides, soldadura, rosca i Pressfi-
tting: sistema d’unió de tuberia sense soldadura mitjançant 
premsat homologat per una pressió màxima de 16bar.



Especialistes en Mecanitzat: Treballem amb torns amb els que podem 
arribar a col·locar-hi eixos de més de 6 metres. Treballem amb freses i torns 
que ens permeten mecanitzar peces com eixos, bulons, pinyons, politges, 
induïts, xavetes i xaveters. Disposem d’una mandrinadora portàtil per fer fei-
nes a domicili.

Especialistes en Soldadura: Soldem amb elèctrode, fem soldadura de 
tungstè y gas (TIG) i màquina de fil semi-automàtica. Materials amb els que 
treballem: acer al carbó, alumini, acer inoxidable.

Subministrament de material industrial: distribuim materials de les mi-
llors marques: motors dièsel, reductors, generadors, bombes i material hi-
dràulic, coixinets i retens, material antifricció, plàstics tècnics, aluminis de 
diverses qualitats, etc. Treballem amb tot tipus d’indústria, des de l’empresa 
més gran a la més petita: sector químic, automoció, maquinària per canteres 
obra pública, empreses del Port de Tarragona, ascensors, muntatges, tèxtil, 
línies de producció, grues, etc...

•Un servei acurat i detallista de reparació 
i manteniment industrial

•4ª generació d’especialistes
•Treballem ràpid perquè la seva activitat 

no s’aturi
•Solucions a mida, eficients i ràpides
•Ens desplacem de seguit a la seva empresa
•Disponibilitat total en el moment que ho 

necessiti
•Preparats per a qualsevol necessitat que tingui



ON SOM
Ens trobareu en una situació estratègica i de fàcil accés: al Serrallo de Tarragona, al Varador de la Confraria de 
Pescadors, just al costat del Port de Tarragona, i amb facilitat per desplaçar-nos a la seva empresa amb rapidesa. 

Varador Confraria de Pescadors, Nau A | 43004 Tarragona | Tel. 977 240 514 | Fax 977 217 373 | Mòbil +34 637 502 516
mail: info@talleresnavalesalmagro.com | www.talleresnavalesalmagro.com


