FABRICAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE USINAGEM
O que torna a EACIAL mais que
uma simples fornecedora é o fato
de conhecer o verdadeiro
significado das palavras parceria,

confidencialidade e eficiência,
sendo capaz de proporcionar mais
que produtos e serviços,
proporcionar soluções!

PRODUTOS
E SERVIÇOS

- Engrenagens e pinhões retos e helicoidais até
Diâmetro 1.600mm - módulo 20. Inclusive com
retífica de dentes até 800mm.
- Conjunto de coroas e roscas sem-fim com
perfil fresado e retificado.
- Engrenagens e acoplamentos com dentes
internos até Diâmetro 900mm.
- Cremalheiras retas e helicoidais até
Módulo 10.
- Eixos estriados retificado até 1.300mm de
comprimento.
- Engrenagens de correntes ou dentes com
perfis especiais em diversos materiais, tais
como: Bronze, Ferro Fundido, Nylon, Celeron
entre outros.

POLÍTICA
DA QUALIDADE

“Atender, tecnicamente e nos prazos
estipulados, as necessidades e expectativas
dos clientes, na fabricação e montagem de
componentes de transmissão mecânica, na
prestação de serviços de usinagem e na
fabricação de componentes aeronáuticos
usinados, aperfeiçoando os processos
industriais, respeitando o meio ambiente e
reduzindo o impacto ambiental.Atendendo
a legislação ambiental e a segurança na
execução do trabalho. Através do
desenvolvimento continuo do Sistema de
Gestão Integrado buscando a melhoria
continua de sua eficácia”.
ISO 9001 – AS 9100

Com 60 anos desenvolvendo
produtos e prestando serviços de
usinagem com alto padrão de
qualidade, a EACIAL consolida-se
como uma das principais
empresas de produção de
engrenagens e peças para os
setores agrícola, aeroespacial,
eólico, redutores de velocidade,
máquinas e equipamentos em
geral.
A expansão do pátio fabril,
ocupando agora uma área de
mais de 5.000m², aquisição de
equipamentos de última geração
e colaboradores capacitados, são
exemplos dos constantes
investimentos realizados pela
EACIAL em prol do aumento da
capacidade produtiva, qualidade e
agilidade em todo o processo de
produção.

SISTEMA DE
GEST ÃO DA QUALIDADE

