IMPRENSA
SOBRE
A PRAMAC foi criada em 1966 pela família Campinoti, produz e vende sistemas de geração de energia e linha
de movimentação, sob as marcas Pramac e Lifter by Pramac. A empresa, com sede em Siena, Itália, divide suas
atividades em dois setores principais:
ENERGIA - Geradores Estacionários para uma variedade de aplicações comerciais e industriais, vendidas
principalmente sob a marca Pramac, bem como Geradores Portáteis, utilizados para inúmeras construções
residenciais, comerciais e lazer.
LINHA DE MOVIMENTAÇÃO - linha completa de material linha de movimentação para armazém vendidos
principalmente sob a marca Lifter by Pramac.
Vendendo em mais de 180 países através de uma ampla rede de distribuição, a PRAMAC emprega mais de 600
pessoas em suas 5 fábricas e 14 filiais comerciais em todo o mundo.

ORIGENS
A história da PRAMAC começa em 1966, quando a família Campinoti fundou a L'Europea, uma empresa de
equipamentos de construção focada principalmente no mercado italiano.
Em meados da década de 1980, a gama de produtos foi expandida para incluir a produção de Grupos
Geradores e Linha de Movimentação, através da aquisição da empresa Lifter S.r.l..
A década de 1990 caracterizou-se por uma expansão significativa na parte industrial e comercial, que resultou
uma fusão entre L'Europea e Lifter S.r.l. A partir de então, a PRAMAC vem expandindo sua atividade no setor
de energia e linha de movimentação, crescendo continuamente em uma base global.

ATUALMENTE
Atualmente, a PRAMAC significa produção de energia com mais de 50 anos de experiência, graças a
colaborações de prestígio e importantes acordos assinados com importantes players como Ansaldo Energia
S.p.a., Musco Lighting e Hertz Equipment Rental Corporation, entre outros.
A PRAMAC tem melhorado sua experiência ao longo dos anos, não só projetando, fabricando e instalando uma
gama completa de produtos, mas também fornecendo soluções personalizadas que podem ser adaptadas a todos
os requisitos específicos do cliente.
Com o objetivo de buscar novas oportunidades de crescimento no mercado global de geração de energia, após
a aquisição, em 2008, da marca Powermate - um dos principais fabricantes de geradores de energia nos EUA A PRAMAC assinou, em 2016, um acordo com a GENERAC - líder de mercado Norte-americano de uma ampla
gama de Grupos Gerados e outros produtos motorizados. Em conjunto, as duas empresas empregam mais de
4.000 funcionários e representam o terceiro lugar no mundo para a produção de Grupos Geradores.
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UNIDADES DE NEGÓCIOS
ENERGIA
No campo de geração de energia, a PRAMAC oferece soluções para todo tipo de aplicação: desde torres de
iluminação até soluções específicas dedicadas, de fontes de energia portáteis a industriais, tanto para aplicações
de Stand By como de Potência Prime.
A divisão Portátil atende às necessidades de usuários domésticos e profissionais, oferecendo uma ampla gama
de produtos, incluindo Grupos Geradores elétricos, bombas de água, lavadoras de alta pressão e geradores
portáteis. Qualidade, eficiência e produtos de alto padrão são alcançados através do uso de técnicas modernas
de fabricação e design, atendendo as normas internacionais de ruído e poluição ambiental.
A divisão Estacionária abrange uma ampla gama de geradores de até 3360 kVA, capazes de satisfazer muitos
requisitos, independentemente do campo de atuação: aplicações industriais, médicas, de telecomunicações ou
residenciais, entre outros. Disponíveis em versões abertas, contêineres e silenciadas, os Geradores Estacionários
PRAMAC atendem as mais exigentes necessidades dos clientes com uma gama de soluções completas com
painel de controle e muitos recursos e acessórios opcionais.
Se você precisar iluminar um show ou um evento esportivo, quando enfrenta necessidades de emergência, ou
quer fornecer iluminação para locais de construção, uma variedade de solução de iluminação móveis estão
prontas para brilhar. A PRAMAC oferece soluções profissionais para necessidades ao ar livre, como torres de
iluminação móveis, com reboque e soluções de iluminação econômicas, fáceis de instalar, transportar e
armazenar.
As Soluções Personalizadas são um negócio chave para a PRAMAC, devido à alta demanda por geradores de
energia dedicados a aplicações específicas e ao crescente número de projetos especiais que excedem o escopo
padrão de suprimento. A PRAMAC pode fazer geradores especiais de até 3MWe com saída de baixa, média e
alta tensão, adequados para várias aplicações. Uma equipe técnica está disponível para projetar e oferecer
projetos especializados com carenagens feitas sob medida, painéis de controle especiais e estudando alternativas
técnicas específicas para atender aos requisitos de qualquer cliente.

MATERIAL LINHA DE MOVIMENTAÇÃO
Há décadas, a Companhia vem desenvolvendo, fabricando e vendendo de sua fábrica italiana, uma gama
completa de Material Linha de Movimentação com o objetivo de satisfazer necessidades e demandas expressas
de clientes. Do uso leve às aplicações mais intensas, o extremo cuidado e dedicação à inovação, garantem que
toda a gama de máquinas da marca Lifter by Pramac cumpram todas as normas de segurança. Funcionários
altamente experientes, produção totalmente FEITA NA ITÁLIA, e o desenvolvimento contínuo asseguram a
construção e o desempenho de alta qualidade, juntamente com a possibilidade de oferecer soluções
personalizadas com base nas necessidades individuais de cada cliente.
A gama de transpaletes operados manualmente oferece uma série completa de ferramentas ideais para o
manuseio de paletes de qualquer tamanho e abrange várias aplicações (cargas frágeis e delicadas, plataformas
de trabalho, ambientes úmidos, operação interna... entre outros) com uma ampla variedade de dimensão de
garfos.
A gama de transpaletes elétricos foi projetada para trabalhar em espaços estreitos e atender diferentes tipos
de uso. A tecnologia AC e o sistema de elevação dupla são alguns dos dispositivos mecânicos e tecnológicos
para melhorar e desenvolver soluções que atendam às crescentes demandas do mercado.
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A gama de empilhadeiras inclui máquinas manuais, semi-elétricas e elétricas com preços e performances
diferentes. Design robusto, ergonomia, e baixa manutenção tornam esses produtos a ferramenta adequada em
centros logísticos, terminais e fábricas. Controle de elevação / abaixamento, controle lateral, controle de
aceleração e baterias com longa autonomia de trabalho são características extras que tornam essas
empilhadeiras ainda mais fáceis de usar e manobráveis.

SERVIÇO E PEÇAS
Esta divisão representa o compromisso da PRAMAC com o atendimento e satisfação do cliente. A criação de
uma unidade de negócios altamente especializada, completamente dedicada ao Serviço de Atendimento às
vendas, prova a intenção da PRAMAC de apoiar seus clientes em todas as etapas do relacionamento profissional,
oferecendo uma gama completa de peças e componentes, e uma equipe de pós-venda profissional altamente
treinada, atendendo pedidos em todo o mundo.
O site dedicado www.pramacparts.com, conta com um localizador integrado de pontos de rede de serviços,
fornece documentação detalhada e suporte útil, tais como características do produto, preços e peças. Todo cliente
pode realizar ordens de compra on-line e ter acesso direto aos manuais do usuário, documentação técnica
adicional, catálogos e programas de manutenção.

RACING PRAMAC
Como uma das equipes mais experientes que competem no MotoGP World Championship, a PRAMAC começou
como Honda Team em 2002. Graças ao forte relacionamento comercial com o fornecedor histórico de motores
para geradores elétricos e colaborações importantes com alguns dos melhores fabricantes de bicicletas no
mundo, a equipe PRAMAC RACING obteve resultados significativos, nunca se intimidando quando enfrentava
novos desafios.
Ao longo dos últimos 15 anos, pilotos de várias nacionalidades correram com as cores da Pramac. Pilotos que
contribuíram para a história moderna do MotoGP, entre eles: Tetsuya Harada, Max Biaggi, Makoto Tamada, Alex
Barros, Toni Elias, Loris Capirossi, Hector Barbera, Randy De Puniet, Aleix Espargarò, Mika Kallio, Ben Spies,
Andrea Iannone, Yonny Hernandez.
Em 2005, a equipe fez um importante avanço iniciando uma longa e frutuosa parceria com a Ducati: o primeiro
passo no caminho para se tornar uma equipe de MotoGP "Made in Italy". O acordo entre Ducati Corse e Pramac
Racing, assinado um ano depois, levou à criação da Ducati Junior Team. A forte e mais longa parceria com esta
famosa marca de bicicletas baseada em esporte e desenvolvimento técnico, é desafiadora e estimulante e tem a
finalidade de promover jovens pilotos provenientes de categorias mais baixas cultivando seu talento. Os exemplos
mais importantes e recentes são os pilotos Andrea Iannone, Scott Redding e Danilo Petrucci, que correrá para o
GP da Ducati Desmosedici na temporada de 2017.
www.pramacracing.com
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

1966

Ano de Fundação

> 2.000.000

Geradores Portáteis vendidos

> 250.000

Geradores Estacionários vendidos

> 1500

Projetos especiais realizados

> 1.500.000

Material de manuseio vendido

5

Unidades Fabris

14

Filiais Comerciais

180

Presença Global

> 600

Colaboradores

189

Faturamento Grupo (em milhões de Libras)
(+8% em relação ao ano passado)

CONTATOS
MARKETING & COMMUNICATION OFFICE
Località Il Piano 53031
Casole d'Elsa, Siena
Italy
GPS: N 43 22.119, E 11 03.767 (43.368650, 11.062783)
Phone: +39 05779651
Email: press@pramac.com I communication@pramac.com
Web: www.pramac.com
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