LLOGUER DE MAQUINÀRIA
ESPECTACLES

CONSTRUCCIÓ

INDÚSTRIA

JARDINERIA

QUI SOM

MARTÍ CANUDAS és una empresa dedicada al lloguer de maquinària, que
va néixer fa més de 80 anys quan en Francisco Martí Vendrell, l’any 1929,
va adquirir la primera motobomba.
Des d’aleshores i fins ara Martí Canudas, SA ha seguit una línia de
creixement continu i s’ha adaptat a les exigències del mercat i a les noves
tecnologies. Ha adquirit una gran experiència professional i s’ha situat
entre les primeres empreses del seu sector.
Actualment, forma part de l’equip humà la tercera generació de Martí
Canudas, SA, amb una plantilla de més de 25 treballadors, un parc de
maquinària de més de 1.000 màquines i una flota pròpia de camionsgrua,
furgonetes, vehicles tot terreny i altres vehicles per realitzar els
transports de les nostres màquines.
L’objectiu de Martí Canudas, SA és donar el millor servei al client, per
això tenim la confiança de clients del més alt nivell, tant de grans obres,
carreteres, autopistes, obra pública, indústries, espectacles, gravacions i
retransmissions de televisió com d’altres.
La maquinària compleix amb el certificat europeu de qualitat, està
homologada i assegurada. A més, Martí Canudas, SA ofereix la possibilitat
de contractar una assistència 24 hores per a la maquinària llogada.
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ESDEVENIMENTS

Gamma de generadors supersilenciosos, fins a 400 Kva per a esdeveniments i
filmacions.
Gamma de generadors fins a 1000 Kva, amb possibilitat de paral·lel sense
passar per “0”.
Torres d’il·luminació especials per a esdeveniments, de reduïdes dimensions i
de fàcil maneig.
Lliurament d’equips personalitzats amb vehicles propis i personal especialitzat.
Vehicles taller per assistència 24 hores.

3 | Martí Canudas

COMPLEMENTS PER A GENERADORS

Quadres de distribució, quadres de commutació, passacables, cables elèctrics i transformadors.

T O R R E S D ’ I L · L U M I N AC I Ó / M O T O S O L DA D O R E S

Torre d’il·luminació de 4 focus de 1000 W.
Halogenat metàl·lic, amb pal extensible a 9 M d’alçada.
Torre d’il·luminació de 6 focus de 1500 W.
Quars amb pal hidràulic extensible a 9 M d’alçada.

Moto soldadores benzina / dièsel / elèctriques.

DIPÒSITS DE COMBUSTIBLE

Dipòsits de combustible auxiliars, de capacitats des de 1000-4000 L,
amb possibilitat de bomba de transvasament.
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GENERADORS SUPER SILENT

Generadors supersilenciosos.
Segons models gamma Inverter.
Potències disponibles:
- 1 Kva benzina 220 V II
- 5 Kva benzina 220 V II
- 7 Kva benzina 220 V II

12 Kva dièsel 220 V II / 380 III manejables i silenciosos especials
per a esdeveniments i filmacions

GAMMA PROFESSIONAL

Generadors de benzina 220V II de 4 a 7 Kva.
Generadors dièsel 380 III 8 Kva.

Gamma generadors de 100 a 400 Kva supersilenciosos (52 dBa)
específics per a esdeveniments i filmacions.

Generadors dièsel.
Estàtics insonoritzats en un ampli rang de potència de fins
a 1000 Kva.
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COMPRESSORS ELÈCTRICS

Compressors elèctrics de fins a 150 CV i 12 bars aptes per a
indústria i treballs en infraestuctures.

DÚMPERS D’OBRA

Dúmper normal de tracció simple de 1.500 kg de capacitat amb
descàrrega normal, giratori o en alçada.
Dúmper 4x4 de 1.500 kg de capacitat amb descàrrega normal,
giratori o en alçada.
Dúmper hidrostàtic 4x4 de 2.000 i 4.000 kg de capacitat de càrrega.

MANIPULACIÓ

Carretó 4x4 hidrostàtic de 2.500 a 2.800 kg de càrrega a una alçada
màxima de 3,30 M.
Alçada mínima de pas 2,20 M.
Carretó 4x2 hidrostàtic de 2.500 kg de càrrega a una alçada
màxima de 3,30 M.
Alçada mínima de pas 2,20 M.
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COMPRESSORS

Compressors de 20 a 40 CV a 8 bars de pressió aptes per a treballs
en obra i indústria.
Compressors de 50-182 CV a 8/12 bars aptes per a projecció de
formigó i raig d’arena.
Compressors de fins a 350 CV a 12/21 bars aptes per a treballs de
perforació i alimentació de línies d’aire comprimit en indústries.

MARTELLS PNEUMÀTICS

Martell de buixardat.
Pistoletes.
Martells demolidors i perforadors.
Centraleta hidràulica amb martell demolidor.

EQUIPS DE RAIG D’ARENA

Equips de raig d’arena amb dipòsits de 50, 100 i 200 L.
Necessiten un mínim compressor de 7,5 M.
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P O R TA PA L E T S

Portapalets industrial.
Portapalets per a obra de roda pneumàtica.

EQUIPS PER A FORMIGÓ

Mola.
Esmoladora autònoma de benzina.
Talladora de paviment amb profunditat de tall de 8, 10 o 12 cm.
Fresadora de paviment autònoma de benzina amb tambor de 200 mm
d’amplada.
Regles vibrants autònomes de benzina d’ 1’5 - 2 - 3 i 5 M d’amplada de
treball.
Convertidors d’alta freqüència.
Agulles d’alta freqüència per a convertidor.
Agulles d’alta freqüència amb convertidor electrònic incorporat.
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EQUIPS PER A FORMIGÓ

Vibrador autònom de benzina.
Vibradors pneumàtics.
Vibrador extern.
Taula de tall de fusta a 380 V III.
Taula de tall amb aigua per a materials d’obra a 220 V II i 380 V III.
Fratasadora de formigó de 90 i 120.
Formigonera a 220 V II o autònomes de benzina de capacitats de 85 x 150
i 250 L.
Regatadora.
Trepant mesclador.
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C O M PAC TAC I Ó

Vibropiconadora de 65 kg de pes.
Ample de treball 38 cm.
Motor a 4 temps (sense mescla).

Planxa unidireccional amb ample de treball de 50 cm.
Ideal per a treballs d’asfalt i reposició d’empedrats.
Pes de servei: 90 kg.
Compactació: 15 Kn.

Planxa reversible de 40 cm d’ample de treball.
Ideal per a compactació de rases i reposició d’empedrat.
Pes de servei: 120 kg.
Potència de compactació: 24 Kn.

Planxes reversibles amb amples de treball de 45 - 60 cm.
Ideal per a compactació de rases i superfícies.
Alt poder de compactació segons models: 4 - 50 - 70 Kn.

Corró de llança de 65 cm d’ample de treball.
Ideal per a compactació de terres i asfalt.
Potència de compactació: 13 Kn.
Pes de servei: 700 kg.

Corró tàndem de 120 cm d’ample de treball.
Ideal per a compactació de terres i asfalt.
Potència de compactació: 40 Kn.
Pes de servei: 3.500 kg.
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ASPIRADORS

Aspiradors industrials de 220 V II.
Dipòsit de 50 L de capacitat apte per a pols i aigua.

HIDRONETEJADORES

Hidronetejadores d’alta pressió (150 - 500 bar).
Autònomes de benzina o elèctriques de 220 V o 380 V.

BOMBES D’AIGUA

Bomba d’aigua submergible de 220 V II de 2 CV, 8.000 L / h.
Alçada màxima de 10 M.
Diàmetre de descàrrega de 50 mm.
Bomba d’aigua submergible de 380 V III de 2 CV a 25 CV.
Alçada màxima de 8 - 10 M.
Diàmetre de descàrrega de 50 - 80 - 100 - 150 mm.
Motobomba autònoma de benzina.
Diàmetre de descàrrega de 50 - 80 mm.
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C A L E FAC T O R S I D E S H U M I D I F I C A D O R S

Calefactor industrial de 380 V III de 6 Kva a 16 Kva.
Poder calorífic de 10.000 a 30.000 kcal / h.
Canó de calor amb dipòsit de gasoil de 50 L.
Poder calorífic de 40.000-60.000 kcal / h.
Calefactor infrarojos amb dipòsit de gasoil de 50 L.
Poder calorífic de 40.000 - 60.000 kcal / h.
Deshumidificador elèctric a 220 V II.

MARTELLS ELÈCTRICS

Martells lleugers picadors de 4 i 6 kg.
Martells picadors de 9 kg.
Martells demolidors de 16 kg.
Martells perforadors.
Perforadores de columna.
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C A R R E G A D O R E S I E X C AVA D O R E S

Carregadora compacta amb capacitat de càrrega de 950 kg i una alçada de treball de 2,100 M.

Minicarregadora BOBCAT amb complements opcionals de braç de càrrega, retroexcavadora amb cassó, martell
hidràulic i equip d’escombrat.

Miniexcavadora 1.500 kg amb possibilitat de connexió a martell hidràulic, òptima per a llocs de difícil accés.
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JARDINERIA

Potent i fàcil maneig.
Treball sense fatiga.
Segura sense vibracions amb tecnologia HONDA.

Nova generació de desbrossadores, silencioses, de fàcil maneig
i potents.
Motor de 4 temps de 35 cc de fàcil arrencada.

Tallabardisses de bateria, professional, ideal per a tot tipus
d’usuaris, sense fums ni sorolls i ultralleuger, amb espasa de
75 cm.

Regenerador per mantenir una gespa sana amb resultats de
professionals.
Fiabilitat i confort.
Superfícies recomanades fins a 5.000 M. Fulles flotants.

Carretó tot terreny de 2 velocitats: endavant i endarrere.
Movilitat per a qualsevol tipus de terreny amb un poder de
càrrega de 450 kg i un pendent màxim del 15 º.
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JARDINERIA

Motoserra de poda de gamma alta i lleugera de 2,4 kg amb sistema
automàtic de cadena, de fàcil arrencada amb espasa de 25 cm.

Motoserra forestal de 49 cc i elèctrica.
Ideal per a treballs mitjans, de fàcil maneig i disseny ergonòmic.
Espasa de 45 cm i tensor lateral de cadena.

Bufadors autònoms amb motor d’explosió.

Biotrituradora professional d’alimentació hidràulica o manual.
Augmentaràs la teva productivitat.
Eficaç regulació de la càrrega amb un diàmetre màxim de tall
de 12 cm.

Biotrituradora professional d’alimentació manual.
Agumentaràs la teva productivitat.
Eficaç regulació de la càrrega amb un diàmetre màxim de tall
de 40 mm.

Sulfatadora, carro polvoritzador autònom amb motor d’explosió.
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