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> Quem somos

A MKS Marksell é uma empresa 100% Brasi-
leira, pioneira e líder no segmento de equi-
pamentos para movimentação de carga e 
pessoa.

Instalada em Itapevi, região da Grande SP, 
a MKS Marksell conta com uma estrutura 
de produção flexível em uma área total de 
6000m².

A MKS Marksell desenvolve, projeta e fá-
brica com tecnologia própria, equipa-
mentos para movimentação de carga e 
pessoas, aplicados à veículos ou estacio-
nários, com grande ênfase em aciona-
mentos eletro-hidráulicos.

Além de desenvolver equipamentos com 
tecnologia de ponta, a MKS Marksell tem 
como objetivo buscar soluções para as suas 
necessidades de carga e descarga.

Através de nossos consultores nós ouvimos 
as suas necessidades e aplicamos com toda 
a nossa experiência, soluções práticas para 

que você tenha todos os seus problemas re-
solvidos e com um alto nível de satisfação.

Somos a única empresa brasileira a oferecer 
um leque de opções de equipamentos a fim 
de configurar a melhor solução para o seu 
tipo de necessidade. 

Para que tudo isto aconteça nós contamos 
com uma equipe de projetos e engenharia 
com larga experiência, competência e equi-
pamentos de última geração.

Testamos exaustivamente nossos equipa-
mentos para que nossos clientes tenham a 
melhor relação custo benefício e a certeza 
de um trabalho eficiente e seguro.
> Exclusividade MKS Marksell
Atuação da MKS Marksell no Mundo

A MKS Marksell é sediado em SãoPaulo - 
Brasil, porém já conta com atuação em 
diversos países ao redor do mundo, com 
abrangência na América Latina, Europa 
e África.
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> Exclusividade MKS Marksell

A MKS Marksell desenvolve equipamentos, 
dispostivos e sistemas exclusivos, pensando 
no melhor desempenho e segurança para 
você. Confira alguns casos:

• Equipamento “patenteado” MKS 200PEG 
desenvolvido em conjunto com a Ultragas 
com o objetivo de realizar a carga e descar-
ga de GLPs e gases do ar.

• Dispositivo “patenteado” de anti cho-
que para niveladoras frontais com o obje-
tivo de proteger e dar durabilidade para 
o seu equipamento.

• Sistema BTS – Built to Suit Niveladoras, de-
senvolvido com o objetivo de reduzir em até 
50% o seu investimento inicial em niveladoras 
de doca.
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• Produto Adplat para plataformas veicula-
res – Entendemos que em virtude do cliente 
MKS Marksell estar sempre focado na par-
te logística, lhe falta um espaço dedicado 
para se comunicar com o mercado de um 
modo geral. Sendo assim, a MKS Marksell 
em parceria com a New View Media criou 
uma área estratégica nas plataformas MKS 
Marksell para que você consiga expor as 
suas ideias, dentro de um espaço padroni-
zado e de fácil substituição.

• A MKS Marksell através do seu braço em 
soluções financeiras no Brasil (MKS Acredita), 
oferece aos seus clientes e alianças estraté-
gicas uma forma ousada de diferenciação 
com financiamentos somente para equi-
pamentos para movimentação de carga 
através de um funding próprio e de terceiros 
com prazos de até 48 parcelas e com taxas 
de juros diferenciados.

Plataformas Elevatórias de Cargas Veiculares

Para as diversas aplicações (cargas paletizadas, carrinho de mão, rolltainers e araras), com 
capacidades de carga de 400 a 2500kg. Para instalação a partir de picapes e pequenos 
furgões, até veículos pesados (Mesa em aço ou alumínio).



Plataformas Elevatórias para GLP e Gases do Ar

Para carga e descarga de tambores e botijões, com capacidades de carga de 200 a 500kg. 
Para instalação lateral ou traseira do veículo.

Plataformas Niveladoras de Doca

Para fazer a ponte entre a doca e o caminhão. Em vários modelos e capacidades, com 
acionamento manual/mecânico ou eletro-hidráulico, frontal ou embutida.
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Para Elevação e Ergonomia

Conheça a nossa linha para Elevação e Ergonomia MKS Marksell.

Portas Seccionais - My Door, Bem-vindo.

As portas seccionais MY Door oferecem à você, segurança e resistência aliados a um design mo-
derno. Oferecemos vários modelos para atender a necessidade do prédio, galpão ou armazém.

Nossos Produtos | 511 4772 1100  | 11 4789 3690| www.marksell.com.br



Plataformas Elétro-Hidráulicas Veiculares para Acessibilidade

Para operação com cadeiras de rodas em vans, micro-ônibus e ônibus.
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Guindastes Hidráulicos Veiculares (Munk)

Para içamento de bags e cargas em geral, com capacidade de carga de 1,0 à 2,0t.m.
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DMC - Doca Móvel de Carga 

Desenvolvida para fazer a carga e descarga de todos os veículos de carga sobre chassi (de 
veículos pequenos a containers).
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Grande São Paulo
Em breve para todas as 

regiões do país.

> Diferenciais MKS Marksell

Marksell Express 24h

Oferecemos serviços 24h em toda a Grande São Paulo. Nos deslocamos para a sua comodi-
dade oferecendo os seguintes serviços:

• Revisões;
• Serviços em garantia;
• Atendimento de urgência;
• Manutenções Preventivas;

• Manutenções Corretivas;
• Assistência Técnica;
• Venda de Peças Originais  
MKS Marksell.
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Mais de 60 Distribuidores

Para sua comodidade, possuímos distribuidores em diversas regiões, garantindo um 
atendimento eficiente, independente da região de onde estiver. Confira abaixo a lista 
dos nossos distribuidores credenciados:
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Óleo Hidráulico MKS Azul

Através de pesquisas e estudos, desenvolvemos o Óleo Hidráulico feito sob medida para 
equipamentos MKS Marksell. Com o Óleo Hidráulico MKS Azul você tem a certeza de com-
prar um produto que vai aumentar a durabilidade e desempenho do seu equipamento.

> Aplicação
Sistemas hidráulicos e lubrificação contínua.

> Composição
Óleo básico de origem mineral, tendo como 
composição básica hidrocarbonetos de ori-
gem parafínica, aditivo antidesgaste, inibidor 
de oxidação e corrosão e antiespumante.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

Elevada proteção contra corrosão e ferrugem;

Aumenta a durabilidade do seu equipamento;

Aumenta a performance do seu equipamento;

Resistência à formação de espuma.

Embalagem 3L

> Especificação
Atende à especificação DIN 51524 parte 
2 HLP; Denison HF-0, HF-1 e HF-2; Cincinnati 
Machine P-68, P69 e P-70; Eaton Brochure 
694 for 35VQ25A, M-2950-S e I-286-S; ISO 68.

> Precauções
Evitar contato com a pele e olhos. Caso haja 
contato, lavar o local com água e sabão. Se 
ingerido, não provocar vômito e procurar um 
médico. Mantenha fora do alcance de crian-
ças e não utilize a embalagem para outros fins.

BRASIL
Alagoas/Amazonas/Bahia/ 

Brasília/Ceará/Espírito Santo/ 

Goiás/Maranhão/Mato Grosso/ 

Mato Grosso do Sul/Minas 

Gerais/Pará/Paraíba/Paraná/

Pernambuco/Piauí/Rio de 

Janeiro/Rio Grande do Sul/

Rondonia/Santa Catarina/São 

Paulo/Sergipe/Tocantins.

AMÉRICA LATINA
Bolívia: Santa Cruz de la Sierra.

Chile

Colômbia: Bogotá/Cali/Medelín/ 

Pereira.

Paraguay: Asunción.

Peru: Lima.

Uruguay: Montevideo.

EUROPA
Itália: Montegranaro.

ÁFRICA
Mozambique.

AMÉRICA CENTRAL E CARIBE
Guatemala

Belize

El Salvador

Honduras

Nicarágua

Costa Rica

Panamá

Republica Dominicana.
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Peças

A partir de agora você pode consultar preços e comprar peças originais MKS Marksell direta-
mente da fábrica ou através de nossos distribuidores. Oferecendo assim, mais transparência 
e os melhores preços do mercado. Entregamos em todo o território brasileiro.

> Vantagens de comprar equipamentos MKS Marksell

Otimização de mão de obra

Com os equipamentos MKS Marksell você aumenta a velocidade da carga e descarga sem 
comprometer a segurança, otimizando seu tempo e mão de obra.

Durabilidade do equipamento

Os equipamentos MKS Marksell são desenvolvidos para o exigente mercado brasileiro. Nossos 
equipamentos tem um baixo nível de manutenção e uma durabilidade de mais de 20 anos.

Equipamentos de acordo com a NR10 e CE

Sempre pensamos em sua segurança, por isso seguimos a norma regulamentadora brasi-
leira (NR10) e a CE (Conformidade Européia) em todos os nossos segmentos, diminuindo 
os riscos de acidentes, oferecendo maior segurança ao operador.

Comunicação com você

Abrimos diversos canais de comunicação (site, facebook, youtube, mail marketing) para 
buscarmos junto com você as melhores soluções para as necessidades do mercado. Através 
desses canais nós estreitamos nossos laços para conseguir desenvolver novos equipamentos 
que ajudem você a trabalhar com mais segurança, agilidade, qualidade e com a melhor 
relação custo benefício.
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Caso já possua um equipamento MKS Marksell, você tem 
direito a descontos nas peças e acessórios. Tenha em mãos 
o número de série do seu equipamento quando entrar em 
contato. Entregamos para todo o Brasil.
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