


Histórico

A MODRALI HIDRÁULICA & PNEUMÁTICA, foi fundada em 
1994, como revendedor de equipamentos hidráulicos tento 
como atuação principal a linha de transporte rodoviário e de 
cargas. Desde então, nossa empresa cresceu e atualmente está 
instalada em amplo e moderno prédio e de fácil localização na 
cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. Hoje, contamos 
com a distribuição das melhores e maiores marcas da área 
hidráulica em território nacional, tais como: Marrucci (Bombas, 
Tomada de Força, Comandos, Válvulas e Cilindros), Takarada 
(Tomadas de Força), Ferrol (Tomadas de Força), Hydrocar (Bom-
bas, Válvulas, Tomadas de Força para substituição das peças 
originais Hyva), e ainda a distribuição própria de kits hidráulicos 
para semi-reboque, bi-trem, minério, entre outros. 

Disponibilizamos ainda os serviços de analise, manutenção e 
instalação de equipamentos hidráulicos nos mais variados tipos  
de máquinas e equipamentos, através de nossa equipe técnica 
capacitada que conta ainda com engenheiro responsável.
Buscamos sempre a supremacia nos quesitos qualidade e bom 
atendimento, sendo nosso foco atender as necessidades do 
nosso cliente com plena satisfação.

Nossos fornecedores são selecionados para nos darem uma 
ótima retaguarda e garantia sobre nossos produtos, sendo a 
grande maioria deles detentoras de ISO 9001 gerando direta-
mente produtos com excelente custo/benefício.



Estrutura
Com nossas instalações em amplo e 
moderno prédio, localizado em uma 
grande avenida da cidade de Piracicaba, 
contamos com grande estrutura para 
atender de forma eficaz e com qualida-
de, sempre dispostos a solucionar o 
problema de nossos clientes.



Atuação
Atuamos nas mais variadas áreas no mercado nacional, sempre aplicando soluções hidráulicas e pneumáticas através 
dos nossos produtos.

Rodoviária Construção Movimentação de Carga

Agrícola Industrial Automação



Tomadas de Força Bombas Hidráulicas Comandos Hidráulicos

Cilindros Hidráulicos Mangueiras, Terminais
e Conexões

Kits Hidráulicos

Produtos
Linha Móbil



Válvulas Modulares Válvulas Em Linha Válvulas Insertáveis

Bombas Hidráulicas Motores Hidráulicos Acessórios

Produtos
Linha Industrial



Serviços
Reformas e Manutenções

A MODRALI HIDRÁULICA & PNEUMÁTICA, disponibiliza de 
vários serviços de reforma e manutenções, entre eles:

▪ Reforma em Tomadas de Força, Bombas Hidráulicas e 
em Comandos Hidráulicos;

▪ Manutenções em Cilindros Hidráulicos;

▪ Reforma e Manutenção em Unidades Hidráulicas;

▪ Manutenção hidráulica em equipamentos como: 
Muncks, Rollon Rolloff, Garras, Basculantes, 
Plataformas, entre outros.

▪ Prensagem de Mangueiras de Alta Pressão;

▪ Consultoria e Acompanhamento Técnico.

Instalações e Trocas

Além dos serviços de reforma e manutenção, conta-
mos com garande gama de serviços de instalações 
e trocas na área da hidráulica, como:

▪ Instalações de kits hidráulicos em basculantes;

▪ Instalação de kits hidráulicos para caminhão 
tanque (pipa, combate a incêndio);

▪ Instalações e Trocas de Tomadas de Força;

▪ Instalação e Trocas de Bomba e Motores 
Hidráulicos;

▪ Instalação de sistemas de acionamento 
seja Pneumático ou Mecânico;



Fornecedores
Comprometidos em ter na nossa linha de produtos comercializados marcas que prezem pela qualidade, selecionamos 
nossos fornecedores para nos darem ótima retaguarda e garantia, sendo a grande maioria deles detentores de ISO 
9001 gerando diretamente produtos com excelente custo/benefício, contando assim com a distribuição das melhores 
e maiores marcas da área hidráulica em território nacional.
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Conexões Hidráulicas
de Alta Pressão
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