
www.commaquinas.pt



1. O Grupo

O Grupo Commaquinas, sediado na Rua do Paiço

S/N, 4455-178 Lavra-Matosinhos, é constituído por

três empresas que se complementam.

A Commaquinas dedica-se à compra e venda de

equipamentos pesados (camiões, escavadoras,

autobetoneiras, etc.).

Para complementar este serviço, surgem em seguida

a Compeças.

A Compeças dedica-se à venda de peças e

acessórios. Vemos a criação desta àrea como uma

grande vantagem, pois derivado ao stock existente

temos oportunidade de satisfazer os nossos clientes

no imediato.

Em 2016 nasce o mais recente projeto do Grupo, a

Comcrete Pump Rent. Esta última dedica-se ao

aluguer de bombas de betão e autobetoneiras em todo

o país.

Acreditamos que com este conjunto de ofertas,

conseguimos cada vez mais satisfazer o cliente com

maior rapidez e eficácia aliado a um preço justo.



2. Commaquinas

Compra/Venda de veículos pesados

A Commaquinas tem como principal objetivo ter um

stock diversificado de equipamentos, desde camiões,

escavadoras, carregadoras, autobetoneiras, bombas

de betão, etc.

Contamos com uma base de dados de fornecedores

de cerca de 10.000 contactos. Em caso de rutura de

stock, rapidamente conseguimos encontrar o

equipamento que necessita ao melhor preço.

Ao longo dos anos já entregamos equipamentos em

quase todos os pontos do mundo, sendo que o nosso

experiente departamento comercial ajuda-o a

encontrar a melhor e mais económica forma de

transporte dos mesmos.

Temos também uma estrutura desde o final de 2018

em Ancara(Turquia)



Neste momento estamos especializados na venda de

equipamentos para betão.

Em pouco tempo conseguimos entregar ao cliente uma

autobetoneira ou uma bomba de betão.

Se assim o pretender, temos também disponíveis

equipamentos novos com garantia de fábrica.



Tambores e chassis novos para autobetoneiras

Temos fabricação própria de tambores para

autobetoneiras, de 7m³ a 12m³, bem como chassis

completos ao melhor preço de mercado.



Semi-reboques porta-contentores novos

Temos fabricação de semi-reboques porta-

contentores de 20’, 40’, 45’. De todo o tipo, standard

e basculantes. Eixos BPW ou equivalentes. O

cliente personaliza como os necessita e entrega-se

conforme pedido.



Semi-remolques porta-máquinas novos

Temos fabricação de semi-reboques porta-máquinas

de 3 e 4 eixos. Eixos BPW ou equivalentes. O cliente

sempre o personaliza como pretende e entrega-se

conforme pedido.



3. Compeças

Peças para veículos pesados

A Compeças assumiu um papel importante no

Grupo.

Veio complementar o resto dos serviços por nós

fornecidos.

Dispomos de stock disponível dos mais variados

tipos de peças e acessórios originais, marca branca

e recondicionadas.

À rapidez e eficácia aliamos um bom preço final

garantido.



4. Comcrete Pump Rent

Alquiler bombas de hormigón y hormigoneras

O mais recente projeto do Grupo Commaquinas.

Dispomos de bombas de betão próprias de marca

Schwing, Putzmeister e Cifa.

Em autobetoneiras temos Mercedes e MAN.

Para prestar um serviço de excelência, apostamos

em técnicos com anos de experiência em manobrar

os equipamentos, bem como em resolver qualquer

incidência na obra no momento.



5. Instalações

Porto (sede)

Lisboa (filial)

Entrada Dep. Comercial Refeitório

Sala de Reuniões Corredor piso 2 Dep. oficina

Administração

Dep. financeiro

Parque Parque oficina Exterior sede

Entrada Parque
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