
TORRES DE ILUMINAÇÃO

Estes grupos são concebidos para serem fontes 
de iluminação temporária. São desenvolvidos no 
formato horizontal ou vertical, com elevação manual 
ou hidráulica. São resistentes ao vento em toda a sua 
extensão. 

GRUPOS ELETROGÉNEOS 
INDUSTRIAIS 

Gama de grupos eletrogéneos para serviço contínuo 
ou em caso de emergência, capaz de desempenhar as 
suas funções durante as interrupções de abastecimento 
de energia elétrica. Possibilidade de aplicação de 
diferentes opções sob pedido/necessidade.

GRUPOS PARA ENGATE 
EM TRATOR

Gama de máquinas para aplicações específicas em 
propriedades agrícolas ou outra desde que disponha 
de trator. Os grupos eletrogéneos para engate em 
trator são acionados pelo cardan do trator. 

ATS, QUADROS DE 
COMUTAÇÃO DA REDE

Estes quadros ATS (Automatic Transfer Switch) são 
equipamentos elétricos compostos por contactores 
que realizam a troca de rede/grupo e vice-versa. Os 
quadros de comutação da rede/grupo realizados 
pela EFAFLU são equipados com comando manual do 
comutador, que permite efetuar a troca manualmente 
em caso de emergência.

O serviço de peças de reserva está preparado para 
manter e/ou reparar os equipamentos e responder às 
necessidades dos nossos clientes. Uma relação direta 
com as principais marcas dos nossos componentes, 
permite-nos garantir  uma resposta rápida e eficaz, 
bem como garantir produtos de qualidade. 

PEÇAS DE RESERVA

GRUPOS ELETROGÉNEOS 
PORTÁTEIS

Gama de grupos eletrogéneos leves, fáceis de 
transportar, compactos e robustos, simples de 
utilizar e com baixos custos de gestão. Ideais para 
diferentes tipos de ambientes como doméstico ou em 
contexto de trabalho podem ser utilizados tanto por 
profissionais como por particulares. Existem vários 
opcionais sob pedido.

GRUPOS
ELETROGÉNEOS
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APLICAÇÕES

MOTORES CONTROLADORESALTERNADORES

Temos uma ampla gama de motores diesel 
para as mais diversas aplicações. Perfeitos para 
quem pretende um funcionamento eficiente com a 
importante fiabilidade. Comercializamos motores 
diesel multimarca. 

MOTORES DIESEL

SERVIÇOS TÉCNICOS 
E APÓS VENDA

A EFAFLU acompanha os seus clientes ao longo de todo o ciclo de vida dos seus 
equipamentos, desde o projeto até ao fim do tempo previsto da sua exploração. Temos 
uma equipa qualificada, apta a dar apoio no local com total disponibilidade.

A EFAFLU acompanha os seus clientes ao longo de todo o ciclo de vida dos seus 
equipamentos, desde o projeto até ao fim do tempo previsto da sua exploração. Temos 

Manutenção preventiva 
e curativa na instalação e 

em fábrica

Formação sobre o 
produto

Disponibilidade de peças 
de reserva

Aconselhamento 
técnico antes e na 

pós-venda

EFAFLU BOMBAS E VENTILADORES, S.A.

A EFAFLU é uma empresa nacional com mais de 70 anos de experiência, 
integralmente vocacionada para o desenvolvimento, produção, 
comercialização, apoio técnico e serviços após venda de bombas, 
sistemas bombagem, ventiladores, geradores e motores diesel. Os 
nossos produtos são distribuídos em todo o país e no estrangeiro 
através de parceiros especializados e qualificados. 

Estamos comprometidos em criar valor para a sociedade, apostando 
na valorização e realização pessoal dos colaboradores, na elevação dos 
padrões de qualidade do mercado e numa sustentada relação de valor 
para com os acionistas e os clientes.
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