


EXPERIÊNCIA QUE 
ULTRAPASSA FRONTEIRAS
Tradição  e  experiência  italiana
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Agilidade e transparência

,  

segmento em que atua e reconhecimento no mercado.

ENTREGA  NACIONAL EM TODO TERRITÓRIO

A A.T.I. BRASIL possui sede na cidade de Curitiba - PR, com filiais distribuídas nas cidades 
de Belo Horizonte - MG, Campinas - SP, Fortaleza - CE, Joinville - SC, Porto Alegre - RS e São 

estrategicamente localizados.   

foram adotadas para assegurar aos clientes uma ampla variedade de produtos, os melhores 
preços e o envio imediato para qualquer região do Brasil.

REGINA, RKB, ROLLON, ROSTA, SATI, SKF, SIT e OPTIBELT.

O comprometimento em oferecer o melhor suporte aos clientes: fabricantes de máquinas

Presente no mercado brasileiro há mais de 18 anos, a A.T.I. BRASIL é uma multinacional 
italiana especializada em transmissão de potência industrial. Atua na distribuição de
componentes mecânicos e representa as principais marcas do mercado mundial, tais como: BETA,
BIMECCANICA, BONFIGLIOLI, CAMOZZI, ELESA+GANTER, ELTE, ISB, MILWAUKEE, OPTIBELT,  

e equipamentos, revendas e consumidores finais garante à empresa liderança no

Paulo - SP. Além das lojas próprias, a A.T.I. BRASIL possui vendedores e representantes 

Cada uma das sete lojas disseminadas pelo país tem um estoque próprio. Tais medidas 



Compre os produtos certos para a sua empresa

CANAIS DE ATENDIMENTO

A solução dos seus problemas começa com um bom atendimento. Por isso, a A.T.I. 
BRASIL disponibiliza diversos canais de comunicação, com uma equipe de suporte  
técnico e comercial preparada para solucionar todas as suas dúvidas sobre produtos 

Deixe seu dia mais produtivo, não perca tempo e contate a A.T.I. BRASIL por meio de: 

DIFERENCIADOS
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Telefone Loja online E-mail Loja física

3

Visita
técnica

Sede A.T.I. BRASIL Curitiba - PR  

Filial A.T.I. BRASIL Campinas - SPFilial A.T.I. BRASIL Belo Horizonte - MG

Filial A.T.I. BRASIL Joinville - SC

Filial A.T.I. BRASIL Fortaleza - CE

Filial A.T.I. BRASIL São Paulo - SPFilial A.T.I. BRASIL Porto Alegre - RS

www.atibrasil.com.br
(51) 3326-7015

www.atibrasil.com.br (85) 3099-1500

Sede A.T.I. BRASIL Curitiba - PR

www.atibrasil.com.br (41) 3302-3400

e serviços.

www.atibrasil.com.br (85) 3099-1500



SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA BONFIGLIOLI
A GARANTIA QUE A SUA EMPRESA PRECISA

Fundada em 1956, na Itália, o Grupo Bonfiglioli é referência na Europa quando o assunto 
é campo de acionamento. Ao longo desses anos de dedicação e transparência com os 
clientes, o grupo produz aproximadamente 5.000 motoredutores por dia. A distribuição 
e assistência técnica dos seus produtos são feitas por meio de um sistema de logística 
moderno que integra todas as suas filiais, parceiros e distribuidores ao redor do mundo.

O alto padrão de qualidade que a própria empresa exige dos seus parceiros deu origem ao 
programa BEST (Bonfiglioli Excellence Service Team - Equipe de Serviços de Excelência da 
Bonfiglioli), um suporte de vendas na área de transmissão de potência. O BEST concede, 
apenas aos que atendem os altos níveis de rigor e complexidade de serviço, as ferramentas 
necessárias para o desenvolvimento do seu negócio. A A.T.I. BRASIL é um dos seus poucos 
parceiros mundiais.

OS     BENEFÍCIOS ASSEGURAM

- Montagem e assistência de toda linha de redutores e motoredutores Bonfiglioli

- Estoque de peças originais Bonfiglioli

- Assistência técnica em campo

- Suporte técnico para especificação e dimensionamento dos produtos Bonfiglioli
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REDUTORES E MOTOREDUTORES

Série VF/W - Redutores e motoredutores de rosca 
sem fim.

Série C - Redutores e motoredutores coaxiais.

Série F - Redutores e motoredutores pendulares.

Série 300  - Redutores e motoredutores de 
engrenagens planetárias.

Série TA - Redutores pendulares de engrenagens 
helicoidais.

Série A - Redutores e motoredutores ortogonais 
de engrenagem cônica.

Série S - Redutores e motoredutores monoestágio 
de engrenagens helicoidais.

Série VF/W-EP - Motoredutores para ambientes 
corrosivos.
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REDUTORES E MOTOREDUTORES

Série HDP - Redutores industriais de eixo paralelos

Série RAN - Redutores ortogonais

Peças de reposição Bonfiglioli

Série LC/LCK/SL/KR - Redutores planetários e 
ortogonais de precisão

Série BN/BE/BS/BTD/BCR/BMD - Motores, 
motofreios elétricos trifásicos e monofásicos  
e servomotores.

Série V/NFF - Variadores de velocidade mecânicos 
e grupo freio embreagens.

Série HDO - Redutores de eixos ortogonais
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Série S2U AGILE/ACTIVE - Inversores e drives



A.T.I. BRASIL

A A.T.I. BRASIL integra o seleto grupo de distribuidores autorizados da SKF no Brasil. Os 
produtos SKF completam o portfólio da A.T.I. BRASIL e estendem uma parceria já 
existente há mais de 40 anos na Itália, onde a matriz da empresa, A.T.I. di Morganti s.r.l., é 
um dos maiores distribuidores SKF . 

PRODUTOS QUE OFERECEM VANTAGENS COMPETITIVAS 

FORNECEDOR LÍDER GLOBAL DE TECNOLOGIA DESDE 1907

A SKF possui um entendimento exclusivo de equipamentos rotativos e de como os 
componentes e processos industriais estão interrelacionados. Alguns itens do portfólio 
SKF:

• Sistemas de atuação

 

• Rolamentos e mancais
• Vedações
• Lubrificantes e sistemas de lubrificação
• Transmissão de potência
• Movimentação linear
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• Produtos de manutenção

 

• Monitoramento de condições

 
• Sistemas de acoplamento 

 

A SKF é um fornecedor líder global de tecnologia desde 1907. A principal força da 
empresa está na capacidade de desenvolver continuamente novas tecnologias, 
combinando experiência prática em mais de 40 setores com conhecimento em 
plataformas de tecnologia SKF. A empresa fornece uma ampla variedade produtos e 
tecnologias para fabricantes de equipamentos originais e clientes do mercado de peças 
de reposição em todo o mundo, em todos os principais segmentos e em cada fase do ciclo 
de vida dos ativos.

SOBRE A SKF

MARCAS DO GRUPO SKF



MANÍPULOS E ACESSÓRIOS

Volantes - Alavancas - Manípulos - Alças - Puxadores - Dobradiças - Pés niveladores - 
Indicadores gravitacionais - Indicadores de posição.

Produtos Elesa+Ganter
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PRODUTOS SKF 

Rolamentos, mancais e buchas - Vedações - Sistemas de Lubrificação - Sistemas Lineares -   
Produtos de transmissão de potência - Ferramentas - Sistemas para análise de vibração. 

Produtos SKF



Produtos Rosta

ELEMENTOS ELÁSTICOS E TENSORES

Módulos elásticos - Tensionadores automáticos para correntes e correias - Bases tensoras para 
motores - Elementos oscilantes - Suportes antivibrantes - Elementos para absorção de impacto.

10

Fusos e porcas com rosca trapezoidal - Eixos e buchas estriados - Engrenagens de dentes retos,   

COMPONENTES PARA TRANSMISSÃO

cônicos, helicoidais em aço, aço inoxidável e plástico - Cremalheiras helicoidais e de dentes 
 retos em aço inoxidável e plástico. 
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COMPONENTES PNEUMÁTICOS

Ilhas de válvulas - Conexões - Soluções para tratamento de ar - Kits pré-montados - Painéis de  
controle e sistemas - Peças com certificação ISO - Soluções customizadas. 

Produtos Rollon

GUIAS E SISTEMAS LINEARES

Guias lineares de cursores - Guias telescópias - Atuadores lineares - Guias curvas. 

Produtos Camozzi
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ENGRENAGENS  E CORRENTES

Correntes de rolos de passo 6 a 3” DIN ISO e ASA simples e múltiplas - Correntes de trans-
porte - Engrenagens para correntes em aço e aço inoxidável.  

CORREIAS E POLIAS

Polias sincronizadas - Polias com canais trapezoidais e com bucha de fixação em todas as secções,  
construídas em ferro fundido - Correias de transmissão em V - Correias sincronizadas em borracha
e poliuretano.
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Linha completa de anéis de fixação - Buchas cônicas de fixação - Chavetas - Anéis Trava. 

ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

Acoplamentos de transmissão elásticos e rígidos em ferro fundido, aço e alumínio para 
qualquer potência - Juntas cardan - Acoplamentos hidrodinâmicos. 

ACOPLAMENTOS E JUNTAS CARDAN



MANCAIS, RÓTULAS E BUCHAS

Rolamentos, buchas e mancais - Terminais rotulares -  Rolamentos de giro - Buchas autolubrificantes. 
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COMPONENTES DIVERSOS

Limitadores de torque de fricção e esfera - Catracas e contra-recuos - Esferas transportadoras - 
Polias variáveis - Bases e trilhos para motores - Guias para correntes - Rodas e rodízios.
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Produtos Beta

FERRAMENTAS MANUAIS

Ferramentas manuais diversas - Carros - Bancadas - Armários - Painéis - Malas - Maletas - Jogos 
de ferramentas - Chaves de aperto - Catracas , soquetes e acessórios - Torquímetros - Chaves de
fenda - Multiplicadores de torque - Alicates - Martelos - Ferramentas de medição e corte.  

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

Ferramentas elétricas - Câmeras - Chaves de catraca - Cortadores de tubo - Chaves de impacto -      
Esmerilhadeiras - Lanternas - Multicortadoras - Furadeiras - Parafusadeiras - Pregadores - Martelos -

  Pistolas de calafetação - Rádios - Serras sabres - Serras circulares - Serras fitas - Serras tico-tico. 

Produtos Milwaukee 



TAMPAS E PORTAS EM AÇO INOX

Tampas, portas e acessórios em inox. Disponíveis em diferentes características, formas e  
 dimensões para adaptar em tanques de inox, fibra de vidro, concreto ou madeira.
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COMPONENTES ESPECIAIS

Componentes mecânicos, hidráulicos, pneumáticos, elétricos e eletrônicos, importados sob 

Motores elétricos de alta frequência com rotação de 3.000 a 40.000 RPM e potencias de 0,5 
à 15KW - Motoredutores de engrenagens coaxiais e motores de engrenagens helicoidais, tanto  

 encomenda.

MOTORES E MOTOREDUTORES ESPECIAIS

em corrente contínua como em corrente alternada - Motores em aço inoxidável IP69K.



SEDE: 
CURITIBA - PR

Rua Omílio Monteiro Soares, 260 - Vila Fanny
81030-000 - Curitiba - PR - Brasil

Tel.: (41) 3302-3400
vendas@atibrasil.com.br

FILIAIS (LOJAS):

SÃO PAULO - SP
Rua Cruzeiro , 695 - Barra Funda
01137-000 - São Paulo - SP - Brasil
Tel.: (11) 3577-5300
vendas.sp@atibrasil.com.br

PORTO ALEGRE - RS
Av. José Lutzenberger, 09 - Anchieta

90200-140 - Porto Alegre - RS - Brasil
Tel.: (51) 3326-7015

vendas.poa@atibrasil.com.br

CAMPINAS - SP
Rua Dr. Alberto Franco Lamounier, 1484
Pq. Via Norte - Rodovia Anhanguera KM 101
13065-531 - Campinas - SP - Brasil
Tel.: (19) 3238-9098
vendas.campinas@atibrasil.com.br

JOINVILLE - SC
Rua Anita Garibaldi, 329 - Anita Garibaldi
89203-300 - Joinville - SC - Brasil
Tel.: (47) 3433-1823
vendas.joi@atibrasil.com.br

ESCRITÓRIOS: 
XANXERÊ - SC
Tel.: (49) 3433-3316
campionirep@gmail.com

CRICIÚMA - SC
Tel.: (48) 3447-2930
idicel@terra.com.br

BELO HORIZONTE - MG

Tel.: (31) 2516-6974

vendas.bh@atibrasil.com.br

Av. Portugal, 4350 - Itapoã  
 31710-400 - Belo Horizonte - MG - Brasil

A.T.I. di Morganti srl
Sede: Prato - PO - Itália

www.atimorganti.it

MATRIZ: 
A.T.I. ITÁLIA  

FORTALEZA - CE
Av. Deputado Paulino Rocha, 1303 - Cajazeiras 

60864-311 - Fortaleza - CE - Brasil
Tel.: (85) 3099-1500

vendas.for@atibrasil.com.br

www.atibrasil.com.br
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