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Com mais de 30 anos de actividade na comercialização de equipamento mecânico e electromecânico, a APRIL é, desde 1986, 
uma empresa de referência para a indústria portuguesa.  

Tendo por base um vasto stock do mais variado tipo de acessórios e equipamentos, oriundo de muitos dos mais conceituados 
fabricantes internacionais, entre os quais se destacam a Fenner e a Rexnord, duas das maiores marcas na sua área de produtos 
e serviços e que nos privilegiam com a exclusividade da sua representação no nosso país. A APRIL tem como missão fornecer 
produtos de qualidade nas melhores condições, visando a completa satisfação dos seus clientes. 
 
Os nossos principais fornecedores, produtos e marcas são, entre outros, os seguintes: 

ERIKS, detentora da FENNER, através de correias trapezoidais e respectivas polias com montagem por bucha cónica Taper-
Lock ®, correias variadoras, correias dentadas síncronas (Timing, HTD, PolyChain, Poly-V), uniões de acoplamento (rígidas, flexíveis e elásticas), 
redutores de velocidade (pendulares, coaxiais, ortogonais), correntes de rolos de transmissão de potência ISO e outros produtos derivados 
 

Rexnord, com correntes de rolos de transmissão de potência (ISO e ANSI), de tracção (empilhadores), transporte (de 
charneira em aço inoxidável e plástico técnico, e outras) e respectivos acessórios, e outros tipos, uniões de acoplamento (flexíveis e elásticas) 

 

ROSTA, com diversos componentes com base em borracha que permitem o efeito de amortecimento, eixo de articulação 
e apoio anti-vibratório numa única peça. Distribuem-se em 5 grupos: unidades de suspensão, dispositivos tensores, suportes oscilantes, 
suportes anti-vibratórios e bases de motores 
 

Recentemente a APRIL tornou-se também distribuidora FELNDER nas suas gamas de uniões de acoplamento de veios e redutores 
de grande porte 
 

O mesmo acontece com a SIEMENS redutores/moto-redutores 
 

 Marbett, pertence ao grupo Rexnord, com variados componentes necessários à execução de transportadores (nomeadamente 
para linhas de enchimento) 
 

FALK, pertence ao grupo Rexnord, fornecedora de diversos tipos de acoplamento, pioneira no tipo de molas de aço 
 

Link-Belt, com correntes de rolos de transmissão de potência e Rotary, bem como rolamentos e chumaceiras 
 

KTR, marca conceituada de diversos tipos de acoplamentos de veios e equipamento hidráulico 
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Addax, pertence ao grupo Rexnord, fornecedora de uniões de lâminas com espaçadores em compósito 
 

 Favorite, correntes de transmissão e transporte ligeiro 
 

ROTAR, conhecida marca Italiana de cardans universais, incluindo de rótula simples, dupla e extensíveis 
 

 MAINA, uniões de acoplamento em aço (dentadas) e cardans 
 

 OMC – Comintec, com limitadores de binário, uniões de acoplamento, polias variadoras e outros acessórios para a 
indústria 
 

 GKN sistemas cardânicos, veios de transmissão, uniões, cruzetas, etc. 
 

WESTCAR, acoplamentos centrífugos a óleo 
 

ROSSI, com toda a gama de redutores, moto-redutores e motores trifásicos com e sem travão 
 

Hydro-Mec, com diversos tipos de redutores de velocidade; disponibilidade em INOX 
 

SITI, com diversos tipos de redutores e moto-redutores trifásicos e monofásicos 
 

 KOBO, correntes de transmissão e transportadoras, correntes especiais por desenho 
 

 ZMC, correntes transportadoras de qualidade normas internacionais e de fábrica, também possível por desenho 
 

 EBERT, com tensores sintéticos Roll-Ring para correntes de rolos ISO e ANSI 
 

MEGADYNE, um mundo de correias síncronas para transmissão e transporte 
 

 Intralox, bem conhecida pelos seus tapetes plásticos de transporte 

Murtfeldt, fornecedora de diversos tipos de plásticos técnicos, em bruto ou em forma acabada. Conhecida também pelos tensores 
de corrente 
 

CHIARAVALLI, carretos, engrenagens e redutores 
 

BANDO; generalista no mundo das correias, desde as trapezoidais às síncronas, algumas bem especiais 
 

GAMM, acessórios e componentes: puxadores, manípulos, volantes, contadores, etc 
 

BERGES, sistemas de variação de velocidade por polias variadoras 
 

PAULSTRA, fabricante de uniões de acoplamento e apoios 
 
 


