Enginyeria Mecànica

Qui som?
explin85 és una empresa de serveis integrals per a la indústria, especialitzada en l'execució de projectes en la modalitat ‘clau en mà’, garantint a la seva empresa que pugui competir d'una millor forma, assolint optimitzar tots els seus
recursos i generant majors guanys. Amb una experiència de mes de 25 anys en instal·lacions industrials explin 85 desde la seva fundació sempre ha tingut molt clar els seus objectius, oferir immillorables serveis y disponibilitat als seus
clients oferint un servei acord a les necesitats de cada client.

Amb seu a Vilassar de Mar, Barcelona (Spain), explin85 realitza projectes de muntatge de maquinària i electricitat industrial, també té trajectòria internacional. Ha desenvolupat projectes industrials en diversos països d'Europa, Amèrica
i Àfrica. Els treballs realitzats en la internacionalització per Europa (Alemanya, França, Anglaterra, Portugal) han estat

MISIO:
Donar als nostres clients el millor servei possible, per això des de la seva fundació explin 85 ha comptat amb els
millors professionals que han sabut col·laborar amb els nostres clients a millorar i optimitzar les seves instal·lacions
elèctriques i de maquinària.

VISIO:
explin85 té vocació d'estar entre les primeres empreses a oferir als seus clients el millor servei, aplicant les últimes
tecnologies, màxima serietat excel·lència en els seus treballs sense oblidar el seu compromís amb la seguretat i el
medi ambient. reballs sense oblidar el seu compromís amb la seguretat i el medi ambient.
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Les principals activitats de l'empresa són les següents:
Muntatge Mecànic.
Automatització industrial:
Muntatge de nova maquinària
Trasllat complet de maquinària
Desmuntatge maquinària
Instal·lacions de fluids :
Canonada ferro soldat
Canonada acer inoxidable
Canonada ferro galvanització
Canonada de coure
Canonada polietilè
Construccions mecàniques:
Protecció barrat de seguretat per a maquinària RD1215
Soportació i mecanització de safata metàl·lica
Estructures metal·liques.
Manteniment de maquinària i equips electromecànics
.

Obra civil especialitzada
Bancades formigó maquinària.
Fonamentació maquinària i estructures.
Canalitzacions d'aigua .
Canalitzacions elèctriques .
Paviments Industrials .
.
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Realització de projectes de gran envergadura, instal·lació de maquinària pesada, anivellament de maquinària, línies de producció,
línies d’extrusió i vulcanitzat.

explin85 està especialitzada en trasllat de maquinària. Maquinària que en l'actualitat està en funcionament i es desitja canviar la
seva ubicació, (realitzant el dpto. Elèctric el desconnexionat) desmuntatge mecànic dels aparells, càrrega en camió (si fos necessària
del seu transport), instal·lació de la mateixa en la seva nova ubicació.
Instal·lació de fluids realitzant els treballs de soldadura amb canonada d'acer inoxidable, canonada de ferro o canonada de polietilè,
per a transport material en estat de sòlids, líquids o gasosos. Muntatge d'estructura metàl·lica i altells.
Canalització de safata metàl·lica per a cablejat elèctric.
Instal·lació de proteccions de seguretat complint amb normativa de seguretat del RD1215/97.
Treballs de manteniment mecànic.
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EXPERIÈNCIA LABORAL
Sector alimentari
Muntatge de:
∗ Elevadores.
∗ Empaquetadora.
∗ Envasadora d'aliments..
∗ Bàscules de pesatge.
∗ Cintes transportadores
∗ Paletitzat - Despaletitzat..
∗ Corrons
∗ Envasadores
∗ Rentadores de caixes
∗ Instal·lació de cadena d'acoblament
Cautxú

∗

Muntatge premses hidràuliques

Sector laboratoris Químics i Farmaceùtics:

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Instal·lació canonada transport de fluids..
Instal·lació canonada transport de solgut (granza, pinsos).
Instal·lació canonada transport de vapor.
Instal·lació canonada transport de Gas-Oíl.
Torres de refrigeració.
Intercanviador de calor.
Muntatge de Sitges
Programació de receptes

Industria del Motor:

∗ Instal·lació cadena de muntatge.
∗ Instal·lació cabina de pintura.
Sector Hospitalari:

∗ Instal·lació grups electrògens
∗ Muntatge i instal·lació de CarterPiler .
∗ Instal·lació d'equips de refrigeració..
Instal.lacions Oficines:

∗ Connexionat i crimpat de cable tipus LAN i fibra òptica.
∗ Certificació de les mateixes.

Indústria del plástic:

∗ Injectores d'extrusió
∗ Línies de cablejat
∗ Línies de trefilatge
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Explin 85 S.L.
Pol. Ind. Els Garrofers
c/ Torrent de Cal Amat Nave 91
08340 Vilassar de Mar
Teléfono: +34 937540404
Fax: +34 93 754 04 05
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