


O Grupo HTMS atende todos os mercados abrangendo todo o território nacional, podendo ofertar não só

estruturas metálicas como serviços de montagem e fundação.

Quem somos:

Fundada em 1994, a primeira e principal empresa do grupo

iniciou suas atividades no desenvolvimento de estruturas

metálicas dedicadas a demanda de telecomunicação.

Diante dos vários ciclos econômicos e o crescimento  ao

longo dos 27 anos de atuação, formou-se uma estrutura

sólida para o desenvolvimento de sua carteira de clientes em

diferentes áreas de atuação, sendo em linhas leves ou

pesadas.

+400 toneladas de aço processado/mês

5.000m² de área

Fluxo de fabricação em U

CNCs para cantoneiras e chapas

Corte a Laser, Dobras, Cabine de pintura

Capacidade Instalada:

+ 2.500 estruturas verticais fabricadas 

+ 9.000 toneladas processadas desde 2016

+ 65.000 m³ de concreto em fundações realizadas

+ 500 postes para telecomunicações  instalados

no Brasil

Marcos Históricos:

ENERGIA MINERAÇÃO OFFSHORE ESTRUTURAS
CUSTOMIZADAS

INFRATEL DATA CENTER



CAIXAS DE TRANSPORTE

CARACTERISTÍCAS PRINCIPAIS

Nossas caixas offshore são facilmente transportáveis   com segurança.

Logística aprimorada com tampas simples ou duplas para garantir a

capacidade de encher a unidade ao máximo

As vedações minimizam quaisquer derramamentos/vazamentos

durante o transporte

Manuseio fácil com empilhadeira e guindaste.

A HTMS GROUP oferece uma variedade de caixas de transporte  offshore da DNV projetadas

para fornecer transporte e contenção seguros e eficazes de aparas de perfuração, lama

descartada e resíduos gerais.



CESTA DE TRANSPORTE

As Cestas Offshore HTMS são utilizadas para armazenar e transportar ferramentas e

equipamentos do setor de óleo e gás. As unidades podem ser fornecidas em tamanhos

variados, de até 22m.

Utilizando a circular IMO MSC 860 como premissa, nossas cestas possuem certificação ISO

10855 e compatibilidade com a DNV 2.7-1. 



 LATERAL BAIXA E ALTA

Todas as nossas cestas de carga foram projetadas com um conjunto completo de

pontos de fixação de carga, com opções de rede adicionais para eliminar o risco de

prender o conjunto de elevação na carga. 

Berços projetados e fabricados sob medida também podem ser instalados para

aumentar a segurança de cargas frágeis e de alto valor.

CARACTERÍSTICAS

Gama de tamanhos para todas as aplicações padrão

Projetos personalizados

Todas as cestas acabadas, são limpas por

jateamento usando Granalha de aço, a norma

internacional SA 2 1/2 depois pintado com 3 demão 

- 1 demão -- ZINC - 80% de zinco de conteúdo que

dão alto nível de resistência á corrosão;

- 1 demão -- PRIMER;

- 1 demão -- POLYUREATHANE

ou imersão a quente galvanizado NBR 6323/2007



SKIDS PERSONALIZADOS

Os Skids da  HTMS Group são usados para o transporte seguro e

armazenamento de produtos.

Criamos um projeto totalmente personalizado, visando tornar mais

prática a utilização para o objetivo do  nosso clientes. 

Estes produtos são projetados e fabricados conforme as normas

DNV 2.7-1 , EN12079  e IMO MSC/Circ.860.

CARACTERISTÍCAS PRINCIPAIS

SKID OFFSHORE

Os Skids Metálicos Offshore da HTMS Group são customizados

para aplicações diversas. 

Trabalhamos  desde a concepção do projeto, fabricação e

entrega com acessórios, atendendo a demanda Offshore

específica para cada escopo.

Os produtos são certificados MSC860 / DNV271. 

Todos os skids podem ser limpos por jateamento usando

Granalha de aço  a norma internacional  SA 2 1 / 2  depois

pintados com 3 demão:

 1 demão -- ZINC – 80% de zinco de conteúdo que dão alto nível

de resistência à corrosão;

 1 demão – PRIMER;

 1 demão -- POLYUREATHANE  

OU

Imersão a quente galvanizado NBR 6323/2007
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