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Benvolgut/da,    

 

A VICENS MUNTATGES INDUSTRIALS, S.L.U. ens dediquem al manteniment, 

reparació, fabricació i muntatge en l’àmbit industrial. Disposem d’un equip format per una 

trentena de treballadors  en plantilla i autònoms, compromesos i especialitzats en diversos 

àmbits de la indústria com la mecànica industrial, hidràulica, pneumàtica, electrònica, equips 

a pressió i altres. A VMI presumim d’un equip experimentat de soldadors homologats en TIG, 

MIG-MAG I Elèctrode i enfocats en la fabricació i muntatge, i fruit d’això ens hem 

especialitzat en els àmbits següents: 

 

 Canonitzacions d’instal·lacions d’aigua, gas, aire comprimit i demès productes segons 

necessitats de cada industria segons estàndards. 

 Soldadura d’estructures metàl·liques d’envergadura, disseny i fabricació d’estructures 

metàl·liques i bancades per la indústria. 

 Disseny i Fabricació de dipòsits a pressió.  

 Manteniment, reparació, fabricació i muntatge de maquinària industrial i de precisió. 

 Manteniment industrial a temps fix o durant aturades de màquines. 

 Servei d’enginyeria i oficina tècnica per realització de pressupostos, seguiment de 

projectes, representacions 3D i gestió de plànols. 

 

Tot i ser una empresa nova, comptem amb més de 20 anys d’experiència en el sector. 

Disposem d’un taller d’uns 900m² amb oficines al polígon industrial de Banyoles, on oferim 

els serveis següents: 

 

 Soldadura amb ferro, acer al carboni, acer inoxidable, alumini, entre d’altres 

mitjançant 6 màquines per soldar amb TIG, 4 amb MIG-MAG i 6 per soldar amb 

elèctrode. 

 Dues plegadores de 3m i espessors fins a 10mm, amb diversitat de matrius i punxons. 

 Dues cisalles de 3m i 10mm d’espessor. 

 Corbat de tub i cilindrat fins a un ample de 2040mm, Ø min=80mm i espessor màxim 

de 8mm. 

 Servei de serralleria. 

 Trepant de peu i roscadora amb broca màxima de 35 i mascle de M24. 
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Panoràmica de la nau de VMI 

 

Tenim una xarxa de proveïdors de confiança i de proximitat que ens ajuden a realitzar 

aquelles operacions que no podem realitzar al taller, principalment tall làser, oxitall i 

mecanitzats, garantint qualitat, competitivitat i rapidesa.  

 

Actualment donem servei a més de 40 empreses, i tenim aproximadament un 60% de la 

plantilla realitzant manteniment industrial de forma fixa a fàbriques de la província de Girona 

i Barcelona, amb la possibilitat de desplaçar-se fora del país. 

A Vicens Muntatges Industrials estem contínuament en contacte amb els nostres 

proveïdors de serveis i consumibles per poder oferir el millor possible als nostres clients.  
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