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AMAZONAS ROLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Empresa 100% Brasileira

Excelência e Qualidade na produção de 
equipamentos



MISSÃO E VISÃO

A AMAZONAS ROLLER busca constantemente o 
aperfeiçoamento 

e melhoria no seu processo produtivo,
motivando e capacitando seus colaboradores. 

Objetiva ter sua marca reconhecida plenamente 
no mercado, juntando tradição e qualidade.



NOSSOS PRINCIPIOS

• Fidelidade à forma construtiva - adequação ao projeto 
do cliente

• Padronização e melhoria do processo de qualidade

• Acabamento e durabilidade dos materiais utilizados na 
fabricação (eixos, rolamentos, chaparia, componentes de 
vedação, etc.)

• Manutenção de inspeção rigorosa de toda a matéria 
prima

• Seleção e qualificação de fornecedores



A EMPRESA

Possuímos um galpão industrial com área total de 2500 m², 
sendo 1.000 m² de fábrica e instalação de máquinas 

operatrizes (tornos, máquinas frezadoras, prensas 
hidráulicas, etc.).



HISTÓRICO 

A empresa foi fundada em 1988

No início das atividades, por se tratar de uma nova empresa no 
mercado, a AMAZONAS ROLLER concentrou seu atendimento 

junto aos clientes voltados aos segmentos sucroalcooleiro, 
cimenteiro, cal, britagem, calcário, etc.

Com o desenvolvimento dos seus produtos e aperfeiçoamento 
técnico, a empresa alcançou uma performance surpreendente 

junto aos clientes segmentados no mercado de mineração 
pesada dentre outros segmentos.



LOCALIZAÇÃO

Estamos localizados na região noroeste da capital do 
estado de São Paulo próximo ao Rodoanel Viário que dá 

perfeito acesso às principais Rodovias importantes de 
São Paulo.



CLIENTES

A AMAZONAS ROLLER atua em todo o território nacional, participando 
ativamente em todos os segmentos de mercado onde se deseja 

transportar materiais à granel. Dentre os principais clientes 
atendidos atualmente pela empresa no segmento de mineração 

pesada, destacamos:
• ANGLO AMERICAN – COPEBRÁS
• MINERAÇÃO MIRABELA
• ADHER – MINERAÇÃO
• MINERAÇÃO JACOBINA – YAMANA
• VOTORANTIM METAIS
• VOTORANTIM CIMENTOS
• BUNGE FERTILIZANTES
• FOSPAR FERTILIZANTES



GRANDE DIFERENCIAL

Vale destacar que o diferencial da empresa está sempre 
focado no melhor atendimento ao cliente, condução, 

ética, transparência e seriedade nas informações 
técnicas do cliente, suporte e apoio técnico de campo.

• equipe de profissionais treinados
• departamento técnico e comercial
• apoio ao cliente



PRODUTOS FORNECIDOS

fornecimento de componentes mecânicos aplicáveis em 
correias transportadoras desde largura de 16” até 

correias com bitolas maiores com largura de 96” para 
diversas aplicações de movimentação de materiais à 

granel.  



PRINCIPAIS PRODUTOS

• ROLOS METÁLICOS

• ROLOS BALANCEADOS

• ROLOS MONTADOS COM ANÉIS DE BORRACHA OU VULCANIZADOS 
DIRETAMENTE NO TUBO

• ROLOS COM REVESTIMENTO EM ESPIRAFLEX

• ROLOS EM CATENÁRIA

• ROLOS GUIA E DE PROTEÇÃO DA ESTRUTURA

• CONJUNTOS DE ROLETES (ROLOS MONTADOS NAS BASES DE 
SUPORTES OU CAVALETES)

• CAVALETES E SUPORTES

• TAMBORES



ESTRUTURA

A capacidade atual de fábrica para fornecimento de roletes 
gira em torno de aproximadamente 6.000 peças



COMPROMISSO

procurar sempre oferecer o melhor produto

adequar às necessidades técnicas de cada projeto

reduzir custos sem prejuízo da qualidade

política de atendimento e flexibilização nos prazos

respeitar o cronograma do cliente 



CONTATO

E-mail: vendas@amazonasroller.com.br
amazonas@amazonasroller.com.br

engenharia@amazonasroller.com.br

Fone: (11) 3973 – 8976

mailto:vendas@amazonasroller.com.br
mailto:amazonas@amazonasroller.com.br
mailto:engenharia@amazonasroller.com.br
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