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Built to Suit Niveladoras

Para entregar aos seus clientes o que há de mais moderno 
e seguro no que tange a construção de Centros de Distribui-
ção, Condomínios Logísticos, indústrias, locação para mer-
cado e demais projetos no modelo BUILT TO SUIT, os grandes 
investidores  necessitam de um volume de capital expressi-
vo e dependendo do modelo de negócio estabelecido, a 
definição do uso e ocupação do empreendimento ocorre 
apenas após o término do mesmo, onerando ainda mais o 
retorno do investimento.

Possibilidade de adotar  em qualquer obra, nossa caixa 
estrutural da niveladora, independente do sistema de 
acionamento.

O sistema de fornecimento patenteado e exclusivo “BUILT TO 
SUIT NIVELADORAS” permite ao investidor/construtor, adquirir 

A MKS Marksell, empresa 100% brasileira, líder na fabricação de equipamentos para movimentação de carga e descar-
ga, inova com seu novo sistema de fornecimento de niveladoras de doca. Com esse sistema de fornecimento, vocês, 
investidores, construtores e usuários de niveladoras de doca, poderão reduzir em até 50% o seu investimento inicial em 
niveladoras de doca.

> Apresentamos a você o Built To Suit Niveladoras

somente a estrutura do equipamento “caixa metálica estru-
tural da niveladora” reduzindo assim o custo de investimento 
inicial das seguintes maneiras:

1 - Transferindo a opção de automação ou mecanização 
dos niveladores para o final da obra.

2 - Somente após a locação do módulo/armazém.

3 - Transferir para os usuários finais do equipamento a me-
lhor solução para o seu negócio (a opção mecânica só 
é válida para o equipamento de 2,5m de comprimento e 
capacidade de 6000kg).

> A MKS Marksell

A Eficiência gera Resultados!

A MKS Marksell é uma empresa 100% Brasileira, 
pioneira e líder no segmento de equipamentos para 
movimentação de carga e pessoas. Instalada em 
Itapevi, região da Grande SP, a MKS Marksell conta 
com uma estrutura de produção flexível em uma 
área total de 6.000m2.

A MKS Marksell desenvolve, projeta e fabrica 
com tecnologia própria, equipamentos para 
movimentação de carga e pessoas, aplicados à 
veículos ou estacionários, com grande ênfase em 
acionamentos 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 resolvidos 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 equipamentos de 
última geração. Testamos exaustivamente nossos 
equipamentos para que nossos clientes tenham a 
melhor relação custo benefício e a certeza de um 
trabalho eficiente e seguro.

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

> Atuação da MKS Marksell no Mundo
A MKS Marksell é sediado em São Paulo - Brasil, porém 
já conta com atuação em diversos países ao redor 
do mundo, com abrangência na América Latina, 
Europa e África.



Built to Suit Niveladoras

• Obras no regime Built to Suit são dimensionadas para uma 
expectativa de locação de no mínimo 10 anos e a mesmas 
devem absorver e permitir o crescimento do locatário/usuá-
rio durante esse período.

• As grandes mudanças no processo logístico do Bra-
sil aconteceram nos últimos 10 anos (verticalização, 
paletização, etc.) e nos próximos 10 anos as mudan-
ças tendem a acelerar. Dessa forma a atualização dos 

• O usuário/locatário poderá adquirir o que há de mais mo-
derno com relação à niveladoras de doca, como novos 
mecanismos, novos acionamentos e opcionais que melhor 
o atenda.

• O usuário/locatário, receberá uma consultoria gratuita e po-
derá definir o melhor investimento para o seu negócio optan-
do entre o modelo mecânico/manual ou eletro-hidráulico.

• O usuário/locatário poderá solicitar uma maior capacida-
de de carga do equipamento no ato da entrega das cha-
ves. Afinal, nem sempre é possível o construtor prever no pro-
jeto a evolução da capacidade ideal de carga/trânsito das 
niveladoras de doca de seus clientes.

• Fosso de simples construção – Plano raso (altura de insta-
lação) de 700mm para os equipamentos de embutir mecâ-
nicos e eletro-hidráulicos.

• Menor custo no transporte  - Devido a altura reduzida em 
comparação aos demais modelos do mercado, os mesmos 
podem ser facilmente empilhados, otimizando assim o trans-
porte em larga escala.

• Fosso sem desníveis - Paralelo ao piso do armazém, sen-
do simples a sua manutenção e limpeza muito diferente dos 
modelos antigos e amplamente usados no passado como 
os de sistema contra peso.

> Vantagens do modelo de fornecimento
em Built To Suit Niveladoras

> Diferenciais para o usuário/locatário

> Diferenciais das Niveladoras de Doca MKS Marksell

equipamentos a fim de acompanhar essas mudanças 
tecnológicas e os processos de expedição / recebimen-
to das mercadorias se tornam cruciais para a competiti-
vidade dos locatários.

• Obras com intuito de locação somente ao final da constru-
ção onde a expectativa da data de locação  e a utilização 
do espaço não está definida, poderão contar com inúme-
ras vantagens do produto BUILT TO SUIT NIVELADORAS.

• Contará com a MKS Marksell que há mais 30 anos atende 
todos os estados brasileiros com qualidade e agilidade.

• Parcelamento das melhorias e implementações em até 
12 vezes.

• Flexibilidade na montagem e instalação dos componentes;

• Padronização dos equipamentos oferecendo mais segu-
rança ao usuário.

• Atendimento as normas de segurança do trabalho (NR17).

• Planos especiais de manutenção preventiva e corretiva.

 • Acionamento elétrico simples  - Para os modelos ele-
tro-hidráulicos.

• Leveza e menor esforço de operação - Comparado aos 
modelos mecânicos, respeitando os padrões internacionais.

• Fácil Manutenção - Comparado aos modelos antigos utili-
zados no mercado que necessitam de constantes ajustes e 
se mostram perigosos. As niveladoras Marksell permitem um 
acesso seguro e com baixa manutenção.

• Excelência em equipamentos mecânicos e eletro-hidráuli-
cos com ênfase em movimentação de carga.
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Telefone: 11 4772 1100 | 4789 3690
Fax: 11 4772 1101
Site: www.marksell.com.br
Email: mks@marksell.com.br

MKS Equipamentos Hidráulicos Ltda
Rua João Dias Ribeiro, 409

Pólo Industrial de Jandira - Itapevi.
CEP 06693-810 - Itapevi - SP - Brasil

Built to Suit Niveladoras

> Mais Marksell

FINANCIAMENTO EM ATÉ 
48X

PEÇAS ORIGINAIS COM 
OS MELHORES PREÇOS 

DO MERCADO.

SÓ A MARKSELL CONTA 
COM SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO 24HS.

DIVULGUE A SUA 
EMPRESA CONHEÇA

O ADPLAT.
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