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PNEUMA... MOVING AIR
MASIA marca presença através de filiais no México, Colômbia, Brasil, Panamá e Espanha, e con ainda
contamos com uma rede de distribuidores em vários países do mundo
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Nossa missão se iniciou no ano de 1950,
estabelecendo uma empresa pioneira na
Venezuela no setor de automação e controle,
desenvolvendo esta área na Venezuela. Em
constante acompanhamento do mercado
venezuelano, a empresa iniciou atividades
no tratamento do ar comprimido, ofe recendo
serviços técnicos, peças de reposição e
consumíveis da mais alta qualidade.
No ano de 2007, fundamos nos Estados Unidos
a empresa Masia, no início se dedicava a
representar as marcas mais afamadas no setor
de tratamento de ar comprimido para o setor
de automação e controle, servindo o mercado
Latino-americano através seus escritórios na
Flórida. Em 2014 inicia operações na Venezuela
e muda a orientação de suas soluções desde a
geração até o tratamento do ar comprimido,
com um capital humano de mais de 30 anos de
experiência nesta área.

Soluciones para toda la industria

Atualmente, MASIA tem presença através de filiais no México, Colômbia, Brasil, Panamá e
Espanha, e conta com uma rede de distribuidores em vários países do mundo.
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MISSÃO
Oferecer produtos de tecnologia
altamente
avançada
e
serviços
especializados que brindem soluções
na geração, tratamento e distribuição
do ar comprimido, orientados a todos
os setores da indústria, sob acordos
comerciais
que
melhorem
o
posicionamento de nossos clientes, do
país e de MASIA no mercado.

VISÃO
Se
tornar um aliado tecnológico
do parque
industrial,
através
da
confiança em nossa organização, a
disponibilidade de uma ampla gama de
equipamentos, serviços especializados
e peças de reposição, adaptando-se às
necessidades do cliente, consolidando
nossa gestão frente a um modelo de
negócio sustentável.
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> Respeitamos a ética de nossos
colaboradores tomando como pilares a
honestidade e integridade.
> Desenvolvemos nossa atividade
comercial
expressando
nosso
compromisso e vocação de serviço com
nossos clientes.
> Contribuímos para o progresso
tecnológico, inovando e desenvolvendo
continuamente novos produtos.
> Construímos relações com nossos
parceiros baseados na confiança e
respeito mútuo.

Nossas Divisões
MASIA é especializada em diferentes
atividades
técnicas, de produção,
comerciais, logísticas e organizacionais.
Estes fatores,
a estratégia dos processos
e as funções chaves de integração
vertical, junto com o foco nos clientes, são
uma garantia de sucesso,
ao oferecer
produtos de alta qualidade com altos
conteúdos tecnológicos.
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Organização
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Masia Compressors é uma divisão de Masia
Group, especializada na fabricação e fornecimento
de sistemas para tratamento, distribuição e
armazenagem de ar comprimido para todos os
setores da indústria. Assim como de partes e
reposições de manutenção. E ainda conta com
assessoria para o desenvolvimento de projetos e
suporte técnico especializado.
O objetivo logístico de Masia é ter um centro de
montagem e distribuição de equipamentos nos
países de maior demanda a nível internacional,
que permita atender às necessidades do
mercado,
desenvolvendo
e
melhorando
constantemente seus processos logísticos para
garantir um eficaz e eficiente despacho a todos os
seus clientes e distribuidores.
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Lubrificantes Para Compressores

Lubrificantes sintéticos & semi-sintéticos

Consumíveis

Filtros de ar, de óleo e separadores de ar/óleo

Partes & Peças

Kits de trocas, válvulas, termostatos, vedações, pressostatos
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Compressor de ar portátil diesel
Consumo de combustível com eficiência
energética | Fácil instalação |Excelente
durabilidade | Motor Diesel Cummins
> Capacidade: 3.2 - 47.77m3/min, 133 - 1687 cfm
> Pressão de operação: 7-35bar, 102 - 508psig
> Potência de operação: 26.5 - 522kW, 35-710hp

Compressor de ar de transmissão por
correia & acoplamento direto
Operação simples | Controlador
inteligente | Sistema estável |
Rendimento superior
> Capacidade: 0.81 - 68.87m3/min, 29 - 2429cfm
> Pressão de operação: 7 - 13bar, 109 - 189psig
> Potência de operação: 5.5 - 400kW, 7.5 - 550hp
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Compressor de ar com velocidade
variável
Eficiência energética
> Capacidade: 0.41 - 6878m3/min, 14-2429cfm
> Pressão de operação: 7 - 13bar, 109 - 189psig
> Potência de operação: 5.5 - 400Kw, 7.5 - 550hp

Compressor de ar magnético
permanente com velocidade variável
Compacto | Econômico | Eficiência
energética | Alta eficiência
> Capacidade: 0.23 - 37m3/min, 8 - 1306cfm
> Pressão de operação: 7 - 13bar, 109 - 189psig
> Potência de operação: 5.5 - 160 Kw, 7.5 - 215hp
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Compressor de ar de parafuso de alta
pressão
Personalizado para máquinas
sopradoras PET, fabricação de pneus,
fabricas têxteis, indústria
automobilística e máquinas de corte,
entre outras aplicações.
> Capacidade: 2.98 - 33m3/min, 105 - 1166cfm
> Pressão de operação: 16 - 40bar, 109 - 580psig
> Potência de operação: 75 - 280 Kw, 100 - 375hp

Compressor de ar de baixa pressão
Menor potência, mais fluxo de ar,
fabricação personalizada para a
indústria têxtil, de cimento e vidro, entre
outras.
> Capacidade: 8.39 - 63m3/min, 296 - 2225cfm
> Pressão de operação: 3 - 5bar, 43.5 - 72.5psig
> Potência de operação: 55 - 250 Kw, 75 - 350hp
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Compressor de ar livre de óleo
refrigerado por ar
Elemento de compressão alemão GHH |
ISO 8573-1 clase 0 certificado por TUV na
Alemanha
> Capacidade: 6.35 - 52m3/min, 224 - 1837cfm
> Pressão de operação: 7 - 10bar, 102 - 145psig
> Potência de operação. 45 - 315 Kw. 60 - 425hp

Compressor de ar livre de óleo lubrificado por água
Rentável | Sem contaminação |
Manutenção fácil
> Capacidade: 0.83 - 21.99m3/min, 30 -776cfm
> Pressão de operação: 7 - 10bar, 102 - 145psig
> Potência de operação: 15 - 132Kw, 20 - 175hp

10
MASIA GROUP

Produtos

MASIA

Compressors

Compressor de ar de espiral livre de
óleo
Ar comprimido limpo | Baixo nível de
ruídos - 52 dB
> Capacidade: 0.22 - 3.7 m3/min, 7.7 - 130cfm
> Pressão de operação: 7 - 10bar, 102 - 145psig
> Potência de operação: 2.2 - 37kW, 3 - 50hp

Compressor de ar centrífugo
Super eficiência Energética | ISO 8573-1
Certificado por ar sem óleo | Alta
confiabilidade
> 3 - 40 bar, 2300 - 600000 m3/hr, 150 - 6000kW
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Equipamentos para tratamento de ar

Tanque do
acumulador de ar

Secador de Ar

Filtro de Ar

Novos Produtos

Bomba de Vácuo

Turbo Compressor
Centrífugo

Bomba de Calor
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Qualidade
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Os Compressores Masia Compressors contam
com certificados de garantia com duração de 12
meses a contar da partida do equipamento,
Mesmo assim contamos com engenheiros
capacitados e internacionalmente certificados
para oferecer nosso serviço pós-venda para
todos os nossos compressores.

Soluções de aplicação para os setores mais exigentes
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MASIA NO MUNDO
Estados Unidos
+1 786-332-9663
info@masia.us.com
www.masia.us.com
Brasil
+55 16 3972 0591
info@masia.com.br
www.masia.com.br
México
+1 786-332-9663
info@masia.mx
www.masia.mx
Colômbia
+57 1 7036009
info@masia.co
www.masia.co
Venezuela
+58 4120692390
info@masia.com.ve
www.masia.com.ve
Panamá
+1 786-332-9663
info@masia.com.pa
www.masia.com.pa
Españanha
+34 674 314304
info@masia.com.es
www.masia.com.es
China
+1 786-332-9663
info@masiagroup.cn
www.masiagroup.cn

www.masiacompressors.com
info@masiacompressors.com
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