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Fornecemos suporte personalizado e serviços de manutenção 24/7/365 (24 horas por dia/ 7 dias por semana/ 365 dias por ano). As reparações 
na HANNAIK pressupõem um orçamento cuidado e competitivo, perante avaria diagnosticada pelos nossos técnicos especializados. Todos os 
equipamentos requerem cuidados na utilização e manutenção. Por isso a manutenção realizada pela HANNAIK, cumpre todos os requisitos 
estipulados pelos fabricantes dos componentes que integram os nossos equipamentos. A HANNAIK consciente destas tarefas assim como da 
indisponibilidade dos utilizadores para manterem correctamente os seus equipamentos, disponibiliza contratos de manutenção preventiva e 
correctiva de forma a tranquilizar os seus clientes. Todos os equipamentos estacionários necessitam de instalação e montagem nos locais de 
destino. Para isso a HANNAIK dispõe de técnicos de projecto, e equipas qualificadas para executarem a instalação do seu equipamento.
A HANNAIK garante os seus equipamentos pelo período de 24 meses em regime de reserva, ou 12 meses em regime de funcionamento 
continuo sem limite de horas de funcionamento.
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A HANNAIK, oferece uma gama de grupos 
electrogéneos a 3000rpm (50Hz) e 
3600rpm (60Hz), a diesel e gasolina e 
equipamento auxiliar desde 1KVA até 
10KVA. 
Podem ser fornecidos com diversas 
configurações, servindo como fonte de 
energia principal ou de emergência.
Os grupos electrogéneos são fornecidos 
com motores e alternadores das mais 
conceituadas marcas.

Uma extensa gama de Centrais de 
Combate a Incêndio com a Norma 
Europeia EN12845.
Modelos com 1 ou 2 bombas de serviço 
com alimentação eléctrica ou a diesel.
Todas as nossas centrais podem também 
ser fornecidas com uma bomba piloto 
para a pressurização do sistema de 
combate a incêndios.

A Área de actividade de venda de peças 
surge para responder às necessidades dos 
clientes proporcionando-lhes a 
possibilidade de obter peças de qualidade 
a um preço justo.
O preço competitivo aliado à qualidade das 
peças foram, são e serão sempre o nosso 
lema.
O atendimento personalizado e a qualidade 
dos nossos produtos são a razão da 
preferência e confiança dos nossos 
clientes.

A Hannaik, oferece uma gama de grupos 
electrogéneos a 1500rpm (50Hz) e 
1800rpm (60Hz), a diesel e gasolina e 
equipamento auxiliar desde 10KVA até 
800KVA.
Podem ser fornecidos com diversas 
configurações, servindo como fonte de 
energia principal ou de emergência.
Os grupos electrogéneos são fornecidos 
com motores e alternadores das mais 
conceituadas marcas.

QUADROS INDUSTRIAIS

BOMBAS DE ÁGUA

GERADORES INDUSTRIAIS 10kVA    800kVA

Uma criteriosa escolha dos instrumentos e 
dos sistema de controlo bem como uma 
cuidadosa operação de acoplamento 
garantem alta qualidade e confiança nos 
nossos produtos.
A tecnologia utilizada à medida dos 
requisitos especificados, aliado um elevado 
nível de conhecimento, são o contributo 
essencial para ultrapassar problemas 
construtivos.
As nossas soluções podem ser aplicados 
em equipamentos estacionários ou 
móveis, insonorizados ou abertos.

GERADORES PESADOS 800kVA    3500kVA

GERADORES PORTÁTEIS 1kVA    10kVA

MOTORES

CONTROLADORES ALTERNADORES

Todas as nossas centrais podem também 
ser fornecidas com uma bomba piloto 
para a pressurização do sistema de 
combate a incêndios.

PEÇAS SUPLENTES

Somos especializados na concepção e 
fabrico de quadros eléctricos para 
controlar e distribuir energia.
O nosso foco passa por fornecer meios 
para um controle seguro e um correcto 
isolamento do fluxo eléctrico utilizado em 
qualquer instalação industrial.
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