Empresa
A Macnor Marine foi fundada em 2002, no Rio de Janeiro, juntamente com um grupo de fornecedores
noruegueses de equipamentos para os mercados marítimo e offshore.
Hoje, representamos 14 empresas européias, de forma exclusiva no Brasil, fornecedores de projetos,
equipamentos e soluções de engenharia.
Contamos com uma equipe de engenheiros, técnicos e mecânicos treinados e certificados nas fábricas
para oferecerem serviços de comissionamento, instalação, reparos, treinamentos entre outros.
Além de nossa matriz na Barra da Tijuca, RJ, possuímos 3 bases operacionais de serviços localizadas em
regiões estratégicas no Rio de Janeiro: Niterói, Itaboraí, e Porto Açu, onde possuímos estruturas e facilities
para reparos “on-site” de equipamentos, como Overhauls em Thrusters e Gearboxes, Usinagem, além de
logística e estoque de sobressalentes.
Oferecemos também consultoria para projetos específicos em diferentes setores e mercados.

Principais atividades
Prospecção e desenvolvimento de vendas (Marcas e representados exclusivos)
Serviços (Equipe de engenheiros treinados, e certificados para performar serviços a bordo ou insite)
Aftersales (Logística, contratos e disponibilidade de fornecimento de partes e componentes)
Engenharia e Projetos / Design de navios e sistemas específicos
Desenvolvimento de negócio / Consultoria
Multibrand Procurement: Trading company

Projetos, Soluções e
design de navios

Barcos de resgate e
serviço

Sistema de tratamento
de água de lastro,
Ejetores / Edutores e
Incineradores de lixo

Propulsão,
posicionamento e
sistema de manobra

Atuadores
Luminárias externas

Válvulas

Sistema de combate a
incêndio externo (FIFI)

Unidade de vácuo e
Planta de tratamento
de esgoto

Portas estanques
de correr e
janelas de segurança

Compactadores de lixo

FIFI Interno, NOVEC,
CO2, Watermist

Barreiras de contenção
offshore

Bombas e
sistemas de carga

Ar condicionado/HVAC

Turn Key
Acomodação

Mobiliário naval
made in Brazil

Divisão de Equipamentos
PROPULSÃO
Propulsão Principal (Azimutal e Linha de Eixo)

SISTEMAS ELÉTRICOS,
ILUMINAÇÃO E HELIDECK (EX)

Thrusters (Túnel, Retrátil, Azimutal)

Luminárias externas a prova de explosão

Dynamic Positioning (DP) System

Luzes de navegação, holofotes e Helideck
Sistemas de limpadores de parabrisa

EQUIPAMENTOS DE CONVÉS

Buzina Tyfon

Guinchos, Guindastes, A-Frames e Davits
Sistema FIFI de combate a incêndio

ACOMODAÇÃO

Barcos de Serviços (Resgate, Reboque,
Mergulho e Patrulha)

Ar condicionado e Frigorífica (HVAC-R)

Equipamentos de Oil Spill (Combate e
contenção de derramamento de óleo no mar)

Sistema combate a incêndio interno (NOVEC)

HPU, Compressores
Planta de tratamento de esgoto e
Water Makers

FLOW SYSTEMS
Bombas para qualquer tipo de fluido
Multi-Application cargo system (wet-and-dry)
Agitadores
Válvulas e Atuadores elétricos

Sistema de sanitários e Planta de Tratamento
Mobiliário (MDF, Compensado Naval, Aço)
Copa, Cozinha e Lavanderia
Janelas e Portas antifogo
Paineis B15 / Rockwool, ou tipo colméia,
Piso, Portas, mantas antifogo, etc

MULTIBRAND
Solução de Sourcing e Procurement para
equipamentos e materiais diversos
Demandas específicas fora de nosso escopo
exclusivo

Projetos, design
& soluções
PROJETOS & DESIGN
Fornecemos projetos navais para
diversos mercados e segmentos Oil &
Gas, Offshore Ind, Fishing, RoPax,
Yacht/Cruise entre outros.

CONVERSÕES DE PROJETOS
Conversões, atualizações e retrofits são
alternativas inteligentes para se adequar a
um contrato e otimização do desempenho
de sua tonelagem existente.

SOLUÇÕES DE ENERGIA LOW EMISSIONS
Estamos comprometidos com o meio
ambiente e sustentabilidade.
Desenvolvemos soluções de enegia e
equipamentos visando a meta do
"ZERO EMISSION" atrávés de bancos de
baterias, propulsão híbrida e elétrica,
entre outros, aplicáveis a novas
construções e conversões.

DIGITALIZAÇÃO E
CONDITION MONITORING
Monitoramento remoto da condição
real do equipamento e componentes,
com suporte online da fábrica.

Norwegian
Quality Experience
in Brazil

Divisão de serviços
Instalação e Comissionamento
Oferecemos Instalação e realizamos comissionamentos para assegurar o
funcionamento e a garantia do equipamento.

ESPECIALIDADES
Inspeções gerais de fábrica
Soluções em automação / Software updates
Scalling / Zero Pitch
Overhauls em Thrusters, Gearboxes e Bombas

Serviços e manutenção

Troca de selos

Temos as soluções que você precisa para manter seus equipamentos em sua melhor

Alinhamento

forma e eficiência. Realizamos inspeções, manutenções preventivas e corretivas a
bordo, assim como intervenções mais complexas como Overhauls e usinagens em
nossas bases de serviço.

24/7
Nosso serviço de atendimento 24/7 é operado por engenheiros treinados com contato
direto aos canais 24/7 das fábricas.

Usinagens
Reparos e Upgrades de compressores
Reparos em sistemas de HVAC
Limpeza de Dutos de Ar condicionado e coifas
Certificações anuais e 5-Year de Barcos de resgate e turcos
Reparos estruturais em Rescue e Workboats

Spare parts

Reparos e Upgrades em Barreiras de contenção (Oil Booms)

Possuímos estoque de sobressalentes emergenciais no Brasil, e possuímos acesso

Reparos em guinchos e carreteis

direto e único aos estoques nas fábricas. Ao adquirir através da gente, garantimos a
origem de fábrica (Certificados OEM). Nosso time de importação e logística estão a
disposição para garantir o melhor custo benefício, agilidade e o cuidado no transporte
“Door-to-Door" de nossos equipamentos, baseado em estudo de fluxo de troca e
reposição, tanto para manutenção regular ou emergencial.

Upgrade & Retrofit
Nossa equipe de engenheiros junto aos "project managers" das fábricas, estão aptos a
desenvolver soluções customizadas para Upgrades e Retrofits.

Treinamento
Nossa equipe está apta a desenvolver treinamentos operacionais em diversas
aplicações como Refrigeração e Ar condicionado, Oil Recovery, FIFI, entre outros.

MacBoom - Barreiras Oceânicas de Contenção de Óleo
Os modelos MACBOOM® 800, 1000 e 1300 são os principais sistemas de contenção de derramamento de
óleo offshore. A MACBOOM® é um projeto Norueguês conhecido pela NOFO Norueguesa e pelas grandes Oil
Companies. São fabricadas no Brasil, no Rio de Janeiro.
A tecnologia auto-inflável de ponto único, utiliza um sistema de inflação pré-pressurizada que faz a Barreira
ser inflada no momento da saída do carretel. Um único operador consegue desenrolar, para operação, 400
metros de MACBOOM® em menos de 15 minutos.

Principais características:
Auto-Inflável

Outros equipamentos
made in Brazil

Espaço de plataforma mínimo – Footprint do Carretel somente

Barreira de contenção portuária

Sistema com redundância para evitar acidentes

Water Bag para Inspeção de carga

Peças sobressalentes em estoque no Rio de Janeiro

Compressor Hidráulico

Subfornecedores de componentes locais

Hidraulic Power Unit (HPU / Power

Serviços 24/7

Pack) - Partida Elétrica / Diesel

Design robusto
Prazo de fabricação EXW-Rio de Janeiro
(Média 2 x Sistemas em 45 dias)

Projeto Norueguês fabricado no Brasil!
Confira o vídeo
institucional da
MacBoom

vmbdesign.com

/macnormarine
/company/macnor-marine-consultoria-empresarial-ltda-/
+55 21 2135-2121
contato@macnor.com.br

SERVIÇOS 24/7 - EMERGÊNCIA

+55 21 99616-8838 | 21 99118-4208 | 47 99284-3442

Matriz
Bases de Serviços

Rio de Janeiro: Avenida Afonso de Arinos de Melo Franco, 222 - Salas 1007-1009, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ | CEP 22631-455
Niterói: Rua José Figueiredo, 40 - Centro - Niterói/RJ | CEP 24030-055
Itaboraí: Avenida Vinte e Dois de Maio, 9000 RJ-116 Av. Teles, Itaboraí/RJ | CEP 24803-000
Porto Açu: Fazenda Saco Dantas S/Nº Distrito Industrial, São João da Barra/RJ | CEP 28200-000 (DOME)

www.macnor.com.br

