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anos

desde 1976



Fundada em 1976, Tavares & Neves, Lda. transformou-se numa 

das mais importantes empresas do mercado de ar comprimi-

do na zona centro do país.

Situada na estrada nacional N1 / IC2, a 2km de Águeda ocupa uma 

área de cerca de 12.000m2, dos quais 4.000 de área coberta.

Representante há quatro décadas da prestigiada marca INGERSOLL

RAND, tem-se destacado ao longo do tempo por assumir uma

postura dinâmica e de permanente adaptação às necessidades dos

seus clientes, vindo a comercializar uma vasta gama de equipamen-

tos de outras marcas consagradas, das quais destacamos: compres-

sores, secadores, geradores, empilhadores, chillers, decapagem, etc...

Com o objetivo da plena satisfação dos seus clientes, em 1995 cria a 

empresa Tavares & Neves 2 - Manutenção Industrial, Lda. o�cina de

manutenção que conta com uma equipa de técnicos especia-

lizados na manutenção dos vários equipamentos comercia-

lizados.

Técnicos motivados e especializados e uma equipa operacio-

nal devidamente quali�cada, trabalhando de forma próxima e 

concertada, conjugam-se bons equipamentos e materiais de 

qualidade para oferecer, através de uma relação personaliza-

da, uma diversidade de soluções completas e inovadoras aos 

clientes da empresa Tavares & Neves, Lda.

Tavares & Neves, Lda. continuará o caminho que de�niu, 

combinando harmoniosamente uma vasta gama de produtos 

das melhores marcas e assistência técnica especializada, com 

uma larga experiência de mais de 40 anos.  





R 225 KW
Velocidade variável de 225 KW



Secadores de absorção até -70ºC ponto de orvalho.
Secadores de novo princípio modular de fácil instalação,
baixo consumo de energia e amigos do ambiente, garantem
ar comprimido de primeira qualidade, para qualquer tipo de
indústria ou outro tipo de aplicação que exija ar limpo e seco

SECADORES







BOMBAS ARO

Bombas para a indústria geral

Bombas FDA p/ alimentação,
farmacêutica, cosmética, bebidas, etc.

DISTRIBUIDOR 
EXCLUSIVO

PARA PORTUGAL

Bombas para a indústria química
e etars

Amortecedores de pulsações

Bombas de pistão p/ líquidos 
viscosos - alta pressão

Todos os Kits de Manutenção

A Ingersoll Rand/ARO oferece uma ampla gama de Tecnologias de
�uidos para as exigentes industrias e aplicações atuais:
- Trasfega de produtos
- Doseamentos
- Tratamentos químicos
- líquidos especiais
- Soluções customizadas
- Stock e suporte técnico

Bombas para Cerâmica
e geral





GERADORES

Stackers com elevação até 5.5000mm

Porta Palets Elétrico

Porta Palets Manual

STACKERS / PORTA PALETS

Equipamento
eletrónico Curtis



RETRÁTEIS / ORDER PICKER

EMPILHADORES ELÉTRICOS, DIESEL E GÁS

Líder no setor, CAT é sinónimo de

qualidade superior, con�abilidade e

durabilidade, associada ao elevado

padrão de desempenho.

A diesel, elétrico ou a gás a CAT tem

uma vasta gama, desde 1 a 70 toneladas.



Oxigénio para aplicações industriais
 

Linha de geradores de oxigénio 

robusta, �ável e modular baseada na

tecnologia  PSA.

Produzem oxigénio de elevada pureza a partir de ar comprimido.

Eliminam todas as desvantagens de cilindros de alta pressão 

e tanques criogénicos

Aplicações

Hospitais, Laboratórios, Piscicultura, Ozono, Tratamento de Águas Residuais

TAVARES & NEVES

GERADORES DE AZOTO / GERADORES DE OXIGÉNIO







Lorem ipsum

Nem todos os �uídos são iguais e não podem ser tratados da mesma forma.

Para líquidos especiais, sejam eles abrasivos, corrosivos, in�amáveis, com elevada viscosidade ou temperatura,

higiénicos etc., temos soluções apropriadas.

Coloque-nos o seu problema e em conjunto estudaremos a melhor solução para o mesmo, de modo a �car

tranquilo e poder concentrar-se no que é mais importante para si: o seu processo de produção.

BOMBAS PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS



A Hako é um dos principais fabricantes mundiais de tecnologia superior para a limpeza e manutenção de pavimentos, 
quer interiores quer exteriores. 

Fornece soluções técnicas para as suas necessidades de limpeza.

- Lavadoras Aspiradoras de Pavimentos   - Máquinas Rotativas

- Aspiradores Industriais    - Varredoras Industriais

- Acessórios e Produtos de Limpeza   - Varredoras Urbanas

VARREDORAS DE CONDUTOR APEADO

LAVADORAS DE CONDUTOR APEADO

LAVADORAS DE CONDUTOR  SENTADO

SWEEPMASTER M600

Performance até 2 300
m2 /h

Performance até 2 400
m2 /h Performance até 2 600

m2 /h
Performance até 3 400

m2 /h

SWEEPMASTER B500 SWEEPMASTER P/B
650

SWEPMASTER P/B
800

VARREDORAS DE CONDUTOR SENTADO

SCRUBMASTER B75 R
Performance até 3 500

m2 /h

SCRUBMASTER B100 R
Performance até 4 200

m2 /h

SCRUBMASTER B115 R
Performance até 5 800

m2 /h

SCRUBMASTER B140 R
Performance até 5 300

m2 /h

SWEEPMASTER B800
R

Performance até 6 660
m2 /h

Performance até 7 200
m2 /h

Performance até 7 200
m2 /h

Performance até 13 200
m2 /h

Performance até 16 200
m2 /h

SWEEPMASTER 900 
R

SWEEPMASTER 980 
R

SWEEPMASTER 1200
RH

SWEEPMASTER 1200
RH

SCRUBMASTER B70
Performance até 4 200

m2 /h

SCRUBMASTER B90/
B120

Performance até 4 200
m2 /h

SISTEMA HAKO
ANTIBAC

Para hospitais, clínicas,
etc.

SISTEMA HAKO DTC
Para longos tempos 

de serviço

R

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS





Prontidão na resposta.

Manutenção preventiva.

Stock de peças originais e 
acessórios.

Stock de compressores (de
4kw a 250 kw) de reserva 
(empréstimo gratuito) sempre 
que o tempo de paragem o 
justifique.
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Bombas Aro




