
                  • Transportadores

              • Refrigeração

          • Vasos de Pressão

       • Trocadores de Calor

    • Sistemas de Movimentação

     e Automação



Gestão da Qualidade
Satisfação total de nossos clientes e parceiros, essa é a base que norteia nosso controle de qualidade. 

Através de uma visão ampla dos processos e das necessidades originais, desde o inicio do projeto até a 
entrega e assistência técnica. As constantes exigências de órgãos inspetores andam lado a 

lado com os frequentes aprimoramentos de nossos profissionais e processos 
envolvidos na fabricação de nossos produtos.

Visão
Ser uma empresa referência em Soluções de Vasos de Pressão, Refrigeração 

Industrial e Movimentação de Materiais no Brasil.

Missão
Oferecer soluções industriais em vasos de pressão, trocadores de calor, refrigeração 

industrial e transportadores mecânicos contínuos para indústrias, através de 
profissionais especializados, competentes e com tecnologia competitiva.

Quem somos
Desde sua fundação em 1980, a Evacon sempre se destacou no mercado por suas soluções 

inovadoras e de alta qualidade para proporcionar maior produtividade e qualidade para os 
mais variados setores da indústria. Desenvolvemos diversos tipos de Transportadores, 

Equipamentos de Refrigeração, Vasos de Pressão, Trocadores de Calor, Sistemas de 
Movimentação e Automação e outras soluções desenvolvidas de acordo com às necessidades de 

cada cliente para diversos segmentos de mercado, tais como: alimentos, bebidas, automotiva, 
mineração, metalurgia, siderurgia, logística, entre outros.

   Infraestrutura para
crescer com qualidade



Transportadores Pesados



Transportadores Pesados
Os transportadores industriais Evacon são desenvolvidos para 

facilitar o transporte de produtos de ponto a ponto ou 

aplicados para automatizar estágios de produção gerando 

vários benefícios, tais como agilidade no processo, redução 

de perdas, sinistralidade, entre outros. São utilizados por 

diversos segmentos da indústria: alimentícia, petroquímica, 

siderurgia, farmacêutica, e automotiva.

Fornecidos com:
Manual de instalação, manutenção preventiva 

e peças sobressalentes.



Transportadores Leves



Transportadores Leves
Os transportadores industriais Evacon são desenvolvidos para 

facilitar o transporte de produtos de ponto a ponto ou 

aplicados para automatizar estágios de produção gerando 

vários benefícios, tais como agilidade no processo, redução 

de perdas, sinistralidade, ente outros. São utilizados por 

diversos segmentos da indústria: alimentícia, petroquímica, 

siderurgia, farmacêutica, e automotiva.

Fornecidos com:
Manual de instalação, manutenção preventiva 

e peças sobressalentes.



Refrigeração



A Evacon possui uma linha completa de equipamentos voltados aos 
sistemas de refrigeração industrial/comercial. 

São reconhecidos no mercado por sua excepcional qualidade e 
durabilidade. Dispomos de uma linha completa de Condensadores, 

Evaporadores, "Cascos e Tubos", Feixes, Separadores de Líquido, Reservatórios 
de Óleo e Reservatórios de líquido (horizontais e verticais).

Refrigeração



Vasos de Pressão



Vasos de Pressão

Os vasos de pressão Evacon são 
reservatórios essenciais para os 
processos industriais que 
envolvam a utilização de fluidos 
ou gases. São desenvolvidos 
conforme a necessidade 
específica em dimensões e 
finalidades diferentes. 
Projetados sob rigorosos 
padrões de qualidade para 
resistir a pressões internas 
diferentes da pressão normal do 
ambiente, preservando os fluidos e 
gases em seu interior.

Fornecidos com Data Book:
• Memorial de cálculo mecânico;

• Certificado de matéria prima;

• Certificado de teste hidrostático;

• Qualificação de soldadores;

• Procedimentos de solda;

• ART.



Trocadores de Calor



Trocadores de Calor 
Os trocadores de calor Evacon são dispositivos  termodinâmicos 
que permitem a troca de calor entre dois ou mais fluidos de 
temperaturas diferentes, utilizados em processos industriais onde 
se deseja aquecer ou resfriar um fluido.  Podem ser desenvolvidos 
conforme a necessidade e aplicação do cliente.

Fornecidos com Data Book:
• Memorial de cálculo mecânico;

• Certificado de matéria prima;

• Certificado de teste hidrostático;

• Qualificação de soldadores;

• Procedimentos de solda;

• ART.



www.evacon.com.br

Sistemas de Movimentação
e Automação

Os Sistemas de Movimentação e Automação de materiais Evacon 

oferecem ao mercado soluções técnicas focadas na agilidade, 

precisão e eficiência dos processos produtivos e de manuseio de 

materiais. Nossa experiência e conhecimento tem contribuído 

com nossos clientes a melhorarem o ciclo de produção, reduzir 

retrabalhos e custo, tornando-os mais eficientes e competitivos.

Aplicações:
• Sistemas de Movimentação de Materiais (ponto a ponto);

• Sistemas de Separação, Preparação e Sortimento;

• Sistemas de Carregamento e Descarregamento;

• Sistemas de movimentação para Células Robotizadas;

• Sistemas para Movimentação de Bagagens.
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