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SERVEI, S.A.U.

A SERVEI, S.A.U. treballem des del 1973 per oferir solucions en lloguer i rènting de maquinària.
Des del principi, una de les nostres prioritats ha estat oferir una atenció excel·lent als clients.
Per això estem posicionats com una de les empreses del sector líders en qualitat de servei.
Vam iniciar l’activitat orientats als usuaris de carretons elevadors. Des d’aleshores, la nostra ubicació
estratègica a Sabadell al Vallès, ens ha permès atendre les necessitats d’un territori amb una forta
implantació industrial i una gran capacitat d’innovació i producció de béns i serveis d’alt valor afegit. A més,
hem viscut l’augment industrial de l’àrea metropolitana de Barcelona, on el sector logístic s’ha desenvolupat
seguint el fort increment de les activitats al port i a l’aeroport de Barcelona, així com també pels canvis
d’hàbits de consum d’una població cada cop mes orientada a les noves tecnologies i a internet.
Tot això ha facilitat que SERVEI, S.A.U., estimulada per aquests canvis i nous reptes, hagi crescut amb els
seus clients arreu de Catalunya, amb delegacions a Vic, Girona, Tarragona i Lleida, oferint sempre la millor i
més moderna gamma de maquinària, renovada constantment, incorporant nous models i noves tecnologies.
Una d’aquestes línies de producte ha estat el de les plataformes elevadores autopropulsades, destinades a
treballs de manteniment industrial, rehabilitació d’edificis, serveis urbans, etc.
Des de 2004 a més de manipular càrregues, també enlairem persones. I fer-ho de manera segura i
responsable encaixa perfectament amb la nostra filosofia de servei.
L’aparició del rènting dona un impuls definitiu al mercat del lloguer. Oferim directament aquest servei o el
gestionem amb les millors opcions financeres disponibles en cada moment. Ara, amb una àmplia flota de
maquinària, incorporem la fórmula de rènting flexible per apropar aquest sistema a usuaris nous. La
innovació, els canvis i l’adaptació constant a l’evolució del mercat fan que les empreses demanin flexibilitat a
l’hora de resoldre les seves necessitats i nosaltres els
hi oferim diferents opcions de lloguer des de 1 dia fins
a 5 anys.
Iniciat el segle XXI, en plena revolució industrial 4.0 i
de les tecnologies ‘IoT’ (Internet de les coses),
continuem amb la voluntat d’oferir als nostres clients
un servei excel·lent i avançat. Volem contribuir a
millorar els seus processos aportant innovació,
compromís i fiabilitat, col·laborant al seu costat de
manera competitiva i responsable amb el medi
ambient i les persones.
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Lloguer o rènting

Lloguer- Renting

Els avantatges de «tenir» sense comprar

RÈNTING
Què és el RÈNTING?
El rènting és un contracte de lloguer segons el qual una persona, ja sigui física o jurídica, gaudeix de l’ús d’un producte
— en el nostre cas, una màquina — a canvi de pagar al propietari una quota de lloguer mensual fixa durant un període
pactat, que sol ser de tres, quatre o cinc anys.
La particularitat del rènting aplicat al lloguer de maquinària és que la quota mensual, a diferència del que succeeix en una
compra o en un lísing, inclou:
El lloguer de la màquina.
Totes les revisions de manteniment preventiu que el fabricant prescrigui.
La reparació de totes les avaries que es produeixin per l’ús i el desgast habitual durant el període de contractació.
Totes les taxes relacionades amb la gestió de residus industrials de la màquina.
La substitució dels pneumàtics desgastats per l’ús normal de la màquina.
El transport fins al lloc de treball habitual i la recollida en acabar el contracte.
L’assegurança a tercers o a tot risc, segons la necessitat del client.
La gestió de la compra i el seu cost.
La gestió i el cost de la matriculació en el cas que la màquina hagi de circular per la via pública.

RÈNTING
FLEXIBLE
Què és el RÈNTING
FLEXIBLE?
Sens perjudici del termini de lloguer acordat, el rènting flexible permet als nostres clients
previ acord de les parts, introduir canvis en els següents aspectes del contracte:
Substituir la màquina que és objecte del rènting per una d’un altre tipus o model que
s’adapti millor a les noves necessitats que pugui requerir el treball diari.
Adaptar la quota mensual, apujant-la o abaixant-la, segons correspongui al nou tipus
de màquina subministrada.
Ajustar l’import de la quota mensual a diferents intensitats d’utilització de l’equip:
quan el client ho necessita, ens adaptem al ritme d’activitat del seu negoci (l’ajudem a
contenir despeses o hi incloem més hores de treball, segons quin sigui el cas).
El rènting flexible es formalitza a partir de terminis de 12 mesos de lloguer i fins a 36.
S’aplica a totes les màquines de format estàndard que formen la nostra flota de lloguer.
Només en queden excloses les màquines que, per les seves característiques, són molt
específiques o especialitzades per a un cas o una activitat concreta.
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Lloguer o rènting

AVANTATGES
ALTRES CARACTERÍSTIQUES del rènting de SERVEI, S.A.U.
En una operació de rènting subscrita per SERVEI, S.A.U. amb màquines de la seva flota no hi intervé necessàriament cap
entitat financera.
En tots els seus contractes de rènting, SERVEI, S.A.U. lliura màquines en perfecte estat de funcionament d’acord amb la
normativa CE i la Llei de prevenció de riscos laborals, i amb la revisió anual de seguretat actualitzada.
La flota de lloguer de SERVEI, S.A.U. és multimarca, cosa que ens permet subministrar la màquina que el client prefereix.
Per obtenir un retorn òptim de la inversió, el departament tècnic de SERVEI, S.A.U. ajuda a escollir la màquina més
adequada, tant des del punt de vista tècnic com econòmic i de productivitat, i tenint en compte especialment l’ergonomia
i altres aspectes relacionats amb l’operació de la màquina, per garantir una utilització confortable i segura.
En cas d’avaria de llarga durada, SERVEI, S.A.U. canvia la màquina per una d’equivalent fins que l’avaria quedi resolta.
D’aquesta manera s’estalvien possibles temps morts.

AVANTATGES
AVANTATGES econòmics i financers del rènting
Atès que en un rènting només es paga una quota mensual, no cal fer cap desemborsament per comprar la màquina.
Així, el capital no s’immobilitza i queda íntegre per emprar-lo en el procés productiu.
Amb un rènting s’eviten despeses imprevistes: els costos derivats de la utilització de la màquina estan absolutament
controlats, són fixos durant tota la vigència del contracte. Ni tan sols s’aplica l’índex de preus de consum (IPC) anual.
Una operació de rènting no apareix al balanç, a la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE), ni en
altres registres de crèdit. No hi ha cap increment d’actiu que obligui a aplicar amortitzacions. Es tracta només d’un
lloguer com el de qualsevol altre servei dels que es paguen habitualment: llum, aigua, gas, etc. Totes les despeses, en
una única factura mensual.
El 100 % de les quotes de rènting es consideren despesa deduïble tant de l’impost sobre la renda de societats com del
règim d’estimació directa d’empresaris i professionals.
Un cop ha finalitzat un rènting, no hi ha l’obligació de comprar la màquina com en altres tipus de contractes.

LLOGUER
LLOGUER a curt termini
A més del rènting, SERVEI, S.A.U. també ofereix la possibilitat de llogar maquinària
a curt termini: un dia, setmanes, mesos…
En moltes ocasions, les empreses necessiten tenir a la seva disposició màquines
addicionals per atendre necessitats puntuals, com ara:
- Increments de volum de feina
- Inventaris
- Campanyes de Nadal
- Campanyes agrícoles i recol·leccions
- Moviments de maquinària o càrregues pesades o voluminoses
- Reparacions o manteniments en naus o edificis.
També per atendre avaries en el parc de maquinària propi.
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CARRETONS frontals

CARRETONS
CARRETONS frontals

La gamma de carretons contrapesats inclou una gran varietat de
models amb capacitat de càrrega des d’1 fins a 16 tones; versions
elèctriques amb bateries de 24, 48 i 80 volts, i motors dièsel de gran
potència o amb motors a gas (GLP) d’emissions molt baixes que
les fan aptes per a treballs a l’interior de naus.
Els carretons elevadors frontals són idonis per a tota mena de
treballs interiors i exteriors, com la càrrega i descàrrega de
camions, de mercaderies, el transport intern horitzontal,
l’alimentació de línies de producció, l’emmagatzematge i l’apilat de
palets en alçada, prestatges, etc.
Són màquines molt polivalents de productivitat elevada,
dissenyades amb criteris d’ergonomia per satisfer l’usuari més
exigent. Compleixen la normativa de seguretat i de prevenció de
riscos laborals, i es poden personalitzar i equipar amb un ampli
ventall d’accessoris i complements que les fan aptes per a tota
mena d’aplicacions especials. Vegeu-ne el detall a les pàgines 8 i 9.
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CARRETONS frontals
Carretons frontals ELÈCTRICS
Xassís de 3 rodes
Bateries de 24 V
(1 - 1,5 tones)

Xassís de 4 rodes
Bateries de 48 V
(1,3 - 2 tones)

Xassís de 3 rodes
Bateries de 48 V
(1,3 - 2 tones)

Xassís de 4 rodes
Bateries de 80 V
(2 - 3,5 tones)

Carretons frontals DIÈSEL
Motors a gasoil
(4 - 5 tones)

Motors a gasoil
(1,5 - 3,5 tones)

Motors a gasoil
(6 - 16 tones)

Carretons frontals GLP
Motors a gas
amb baixes emisions
(4 - 7 tones)

Motors a gas
amb baixes emisions
(2 - 3,3 tones)

7

ACCESSORIS
ACCESSORIS per als carretons frontals

8

Diferents tipus de màstils:
estàndard, tríplex, dúplex
amb gran elevació lliure

Desplaçador lateral de forquilles

Conjunts de 4a i 5a
vàlvules hidràuliques addicionals

Posicionador de forquilles

Reixa de suport de càrregues

Espai de conducció amb
l’accionanet hidràulic amb palanques

Sistemes d’accionament hidràulic
amb minilleves al reposabraços
del conductor

Bateries de 24, 48, 80 V;
de 500 a 930 Ah i carregador trifàsic HF
amb sistemes automàtics de reompliment

Llums de senyalització

Motors dièsel a gasoil
d’alt rendiment

Llums de treball

Llums rotatius de seguretat

Motors a gas (GLP)
amb baixes emissions
contaminants

Filtres de partícules,
filtres ciclònics paraespurnes

Estructura de protecció amb
sostre de gran visibilitat

Rodes industrials
superelàstiques

Rodes industrials de
goma blanca sense petjada

Doble roda a l’eix davanter
per augmentar l’estabilitat i
la capacitat residual de càrrega

Opcions de cabina amb
elements laminats
i eixugavidres

Opcions de portes per a la cabina,
metàl·liques o de
PVC enrotllables

900 828 700

COMPLEMENTS
COMPLEMENTS per als carretons frontals

Pinces multipalet
per a 1 o 2 palets

Pinces multipalet
per a 1, 2 o 3 palets

Pinces per a
bales de paper, cel·lulosa, teixits, etc.

Pinces per a
bales de reciclats, paper, plàstics, etc.

Pinces d’estrènyer
amb forquilles

Pinces d’estrènyer
amb forquilles i gir de 360 º

Taulers rotatius 360 º
amb inversor de gir

Taulers rotatius 180 º
per manipular i abocar contenidors

Taulers rotatius 360 º amb prensor
per manipular i abocar contenidors

Pinces giratòries per a
la manipulació horitzontal i vertical de bobines

Empenyedors i recollidors
d’elements embalats

Forquilles hidràuliques extensibles

Joc de prolongadors de forquilles

Braços grua per suspendre càrregues

Eixos per al transport horitzontal
de materials en forma tubària, de bobina, etc.
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CARRETONS d’interior

CARRETONS
CARRETONS d’interior
L’activitat logística requereix una gamma molt àmplia
d’equips per transportar, manipular i emmagatzemar
palets i mercaderies en alçada. Són màquines elèctriques
dissenyades per treballar amb molta autonomia. Les
dimensions són molt ajustades per oferir, en cada cas, les
millors prestacions de maniobrabilitat en passadissos
estrets i espais congestionats. Disposem de:
- Diferents versions de transpalets elèctrics per a treballs a
l’interior de contenidors, molls i àrees de descàrrega, amb
o sense plataforma abatible per al transport horitzontal de
mercaderies en llargs recorreguts.
- Apiladors elèctrics per a l’emmagatzematge en alçada,
amb màstils dúplex, tríplex, elevacions de fins a 5,4 i 6,2 m,
versions amb plataforma abatible, i amb la possibilitat que
el conductor estigui dempeus o assegut.
- Carretons elèctrics retràctils amb elevacions de fins a
12,5 m, combi i trilaterals per a magatzems d’alta densitat
amb passadissos molt estrets, sistemes de guiat
intel·ligent, posició elevada de l’operari segons el cas i un
ampli ventall d’equipaments adequats a cada necessitat.
Preparadors de comandes per a treballs de picking en
primer i segon nivell de prestatgeries, mig i alt nivell per a
operacions de fins a 12 m d’alçada a mans d’operari. Els
equips disposen de sistemes de guiat i optimització
electrònica de velocitat, acceleració i frenada, per
minimitzar els efectes d’oscil·lació en alçada de l’operari.
- Carretons de càrrega lateral, multidireccionals i 4 camins,
per manipular càrregues de gran longitud i
emmagatzemar-les en passadissos molt estrets per
aconseguir el millor aprofitament de l’espai.
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CARRETONS d’interior
Carretons d’interior TRANSPALETS ELÈCTRICS
Bateria de 24 V
160 Ah
Tipus conductor acompanyant
(1,3 tones)

Bateria de 24 V
255-455 Ah
Safata abatible
Braços de protecció lateral del conductor
(2 - 2,4 tones)

Bateria de 24 V
225 - 300 Ah
Tipus conductor acompanyant
(1,4 - 2,5 tones)

Carretons d’interior APILADORS ELÈCTRICS
Bateria de 24 V
255-455 Ah
Safata abatible
Braços de protecció lateral del conductor
Elevació fins 5,4 m
(1,2 - 2 tones)

Bateria de 24 V
300-600 Ah
Direcció elèctrica assistida
Elevació fins a 6,2 m
(1,3 - 1,6 tones)

Bateria de 24 V
225 - 300 Ah
Tipus conductor acompanyant
Elevació fins a 4,75 m
(0,8 - 1,4 tones)
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CARRETONS d’interior
Carretons d’interior ELÈCTRICS RETRÀCTILS

Bateria de 48 V
300-600 Ah
Xassís estret
Elevació fins a 8,5 m
(1,2 - 1,6 tones)
(Opció de cabina inclinable)

Bateria de 48 V
600-930 Ah
Elevació fins a 12,5 m
(1,4 - 2,5 tones)

Carretons d’interior ELÈCTRICS TRILATERAL
Idonis per a passadís estret
manipulació de càrregues i
preparació de comandes
Operació amb home a dalt
Elevació fins a 13,5 m
(1 - 1,35 tones)

Idònies per a passadís estret
Operació amb home a baix
Elevació fins a 11,3 m
(1,2 - 1,5 tones)
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CARRETONS d’interior
Carretons d’interior PREPARADORS DE COMANDES
Preparador de comandes
1r i 2n nivell
Elevació: 1 m
Alçada màxima de
picking: 2,6 m
Elevació addicional
de forquilles.
(1 tona)

Tractor d’arrossegament
Elevada velocitat de
desplaçament: 12 km
(3 tones)

Preparador de comandes
Nivell mitjà
Elevació: 1-1,8 m
Alçada màxima de
picking: 3,4 m
Elevació addicional
de forquilles
(1 tona)

Preparador de comandes
Alt nivell
Elevació fins a 11 m
Alçada màxima de
picking: 12 m
Elevació addicional
de forquilles
(1 - 1,2 tones)
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CARRETONS i MANIPULADORS tot terreny

CARRETONS
i
CARRETONS i MANIPULADORS
tot terreny
MANIPULADORS
Hi ha activitats per a les quals les característiques del sòl
obliguen a utilitzar carretons aptes per circular en tot tipus de
terreny. Sovint són activitats a l’aire lliure: construcció i obra
pública, forestal, agricultura, ramaderia, extracció d’àrids,
plantes d’asfalt, manteniment i regeneració de platges, etc.
Per a aquests treballs, disposem d’una gamma de carretons
dièsel que van des de la versió semiindustrial amb tracció 2 x 4
fins al tot terreny 4 x 4.
Disposem de carretons amb màstil industrial dúplex, tríplex,
d’elevació fins a 5 m i manipuladors de braç telescòpic amb
diverses capacitats de càrrega i elevacions de 12 a 17 m.
Minimanipuladors com el Twisco són de gran utilitat quan
necessitem un carretó polivalent. Combina els avantatges d’un
carretó tot terreny amb una gran capacitat per maniobrar en
llocs accidentats i congestionats: 2,2 m de radi de gir.

900 828 700
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CARRETONS i MANIPULADORS tot terreny
Carretons frontals TOT TERRENY
Tracció a eix davanter 2 x 4
Motors dièsel
Màstils tríplex
Elevació: 4,3 - 4,7 - 5 m
(2,5 - 3,5 tones)

Tracció 4 x 4
Motors dièsel
Màstils tríplex
Elevació: 3,7 - 4,3 - 5 m
(2 - 3,5 tones)

Manipuladors TOT TERRENY
Twisco
Gran capacitat de maniobra
Motor dièsel
Elevació: 4,15 m
(2 tones)

Tot terreny tracció 4 x 4
Motors dièsel
Màstils amb elevacions
de 12 a 17 m
(2,5 - 3,5 tones)
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PLATAFORMES elevadores

PLATAFORMES
PLATAFORMES elevadores
Amb aquesta línia, oferim una gamma de màquines
dissenyades per enlairar persones que hagin de fer tota mena
de treballs en alçada: manteniments industrials, rehabilitació
d'edificis, serveis viaris, etc.
- Les plataformes de tisora són la solució perfecta: combinen
fàcil maniobra, gran elevació i capacitat de càrrega.
- Els braços articulats i telescòpics són adequats per salvar
obstacles. Disposen d'una gran capacitat de maniobra i
autonomia de moviments de la cistella, sense desplaçar la
ubicació de la màquina i amb un abast horitzontal
incomparable.
D'aquestes plataformes en tenim versions elèctriques amb
rodes blanques sense petjada per a treballs interiors, i dièsel
tot terreny per a l'exterior, la via pública, etc.
Hem editat un catàleg detallat de tota la gamma de
plataformes, amb les característiques tècniques de cada
model i consells de seguretat i utilització, que us ajudaran a
escollir la màquina més adequada a les vostres necessitats.
Demaneu-nos-el sense cap compromís o descarregueu-vosel de la nostra pàgina a Internet: www.servei.es
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PLATAFORMES elevadores
Plataformes aèries DE TISORA

Plataformes de tisora elèctrica
Gran capacitat de maniobra
Elevació de 8 a 16 m

Plataformes de tisora dièsel
Gran capacitat de maniobra
Elevació de 10 a 18 m
Autoanivellació

Plataformes aèries AMB BRAÇ ARTICULAT i TELESCÒPIQUES

Plataforma telescòpica 4 x 4
Gran abast horitzontal
Motor dièsel
Elevació de 22 a 40 m

Plataforma elèctrica articulada
Gran capacitat de maniobra
Elevació de 10 a 16 m

Plataforma articulada 4 x 4
Gran capacitat de maniobra
Motor dièsel
Elevaciò de 12 a 43 m
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PLATAFORMES elevadores

PLATAFORMES
PLATAFORMES elevadores
Dins d’aquest grup de màquines, hi ha un seguit de tipus i
models que complementen la gamma més estàndard de
plataformes descrita en les pàgines anteriors:
- Elevadors unipersonals de dimensions reduïdes per a una
gran diversitat d’aplicacions, en què els accessos o les
característiques del terra dificulten la circulació de models
més pesats.
- Plataformes elevadores sobre camió, amb una cistella amb
braç telescòpic o articulat, adequades per a treballs de
manteniment urbà i serveis viaris.

Elevadors UNIPERSONALS

Elevadors unipersonals
Capacitat de càrrega: 150 kg
Elevació: 11 m

Elevadors unipersonals
Capacitat de càrrega: 240 kg
Elevació: 5,2 m
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PLATAFORMES elevadores

PLATAFORMES
CAMIONS cistella
- Plataformes elevadores sobre camió de 3.500 kg, amb
una cistella amb braç telescòpic o articulat.
- Plataformes sobre camió , ideal per a treballs de
manteniment viari, enllumenat públic, etc. Alçades de
treball de 15 a 20 m.
- Carnet categoria B.

Plataformes sobre CAMIÓ

Plataforma sobre camió
Braç articulat
Camió de 3.500 kg
Elevació: 20 m

Plataforma sobre camió
Braç telescòpic
Camió de 3.500 kg
Elevació: 15 - 17 - 19 m
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GESTIÓ i LOCALITZACIÓ de FLOTES via satèl·lit

GPS
/ GPRS
Dispositiu
localitzador GPS/GPRS
Dispositiu GPS per
rastrejar vehicles

Lector identificador d’operador: clauer,
lector de targetes, empremta dactilar, etc.

Aplicació informàtica disponible
a través d’Internet i accessible
des de qualsevol ordinador o
terminal amb accés a la xarxa

SOFTWARE
Software basat en tecnologia SaaS
Informes de localització, utilització, operaris, horaris de treball, alarmes via
correu electrònic o SMS, programables per al control i seguiment d’impactes,
moviments fora d’horari, territori, baix nivell de bateria o combustible, etc.
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OFICINA TÈCNICA / SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA (SAT)
OFICINA tècnica
L’experiència en manteniment i logística del nostre equip tècnic us
assessora en tot moment i us facilita l’elecció de la màquina idònia per
dur a terme la feina requerida, en funció de factors tan variables com:

Així mateix, facilita els equips i
accessoris que eventualment es
puguin necessitar:

El sòl o terreny en què es treballa

Desplaçador lateral

La càrrega que cal desplaçar

Pinces

L’altura màxima que cal superar

Voltejadores de contenidors

L’altura de replegat

Empenyedors i recollidors

Possibles passadissos per on s’ha de maniobrar

Taulers rotatius

Rampes que cal superar, etc.

Forquilles especials, etc.

FORMACIÓ
SERVEI, SA ofereix la formació teòrica i pràctica següent adaptada a la normativa legal vigent
en prevenció de riscos laborals
Operador de carretons elevadors frontals (dièsel, elèctrica, a gas o GLP)
Operador de carretons elevadors d’interior (transpalets, apiladores, retràctils, preparadors de comandes, etc.)
Operador de plataformes elevadores (tisora, braç articulat, eruga, plataforma per podar, plataforma sobre camió o tot terreny, etc.)
Operador de manipuladors telescòpics

SERVEI D'ASSISTENCIA tècnica (SAT)

MANTENIMENT
i REPARACIÓ

El servei tècnic és la nostra obsessió. La clau del
nostre èxit en aquest camp és deu al fet que:
Disposem d’un equip altament qualificat, format per
professionals formats directament pels fabricants més
importants del sector.
Tenim una flota de furgonetes-taller totalment equipades
amb les eines i els utillatges més moderns.
Oferim resposta presencial d’un tècnic en un màxim de
24 hores.
Substituïm temporalment la màquina espatllada per una
d’equivalent si no es pot tornar a deixar activa en un
temps prudencial.

SOLUCIONEM
qualsevol emergència
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APLICACIONS
TREBALLS URBANS en altura

TREBALLS INTERIORS en altura

Instal·lacions, il·luminacions, façanes,
treballs urbans en altura...
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Muntatges industrials, electricitat, instal·lacions,
pintura, manteniments...

Distribució D'ALIMENTACIÓ

Distribució de BEGUDES

AGRICULTURA i JARDINERÍA

SERRADORES i MAGATZEMS de fustes

102020

900 828 700

APLICACIONS
MULTIUSOS

Ve n d a - L l o g u e r - S AT - F o r m a c i ó

SECTOR NÀUTIC

servei@servei.es
www.servei.es

BARCELONA
Cordenadas GPS (grados, formata decimal): 41.543164 - 2.12353

Ctra. de Torre Romeu, 22-40. 08202 Sabadell
Tel.: 93 748 43 00 · Fax: 93 727 74 81

GIRONA
Cordenadas GPS (grados, formata decimal): 41.991593 - 2.798594

Pol. Ind. Pla de Dalt de Domeny - C/ Adri, 25. 17007 Girona
Tel.: 972 393 289 · Fax: 972 393 108

LLEIDA
Cordenadas GPS (grados, formata decimal): 41.626051 - 0.660025

Avinguda de la Industria, 503. 25191 Lleida
Tel.: 973 940 484 · Fax: 902 884 399

OSONA (Barcelona)
Cordenadas GPS (grados, formata decimal): 41.9443 - 2.26064

Polig. Ind. Mas D’en Prat - C/ Santiago Ramon i Cajal, 83. 08500 Vic
Tel.: 938 886 403 · Fax: 938 886 405

TARRAGONA
Cordenadas GPS (grados, formata decimal): 41.140369 - 1.220332

Polig. Ind. Riu Clar - C/ Sofre, 28 Nau 11. 43006 Tarragona
Tel.: 977 19 94 26 · Fax: 977 19 90 93

