




Localizada nas montanhas de uma das 
mais belas regiões do Brasil, fundada e co-
lonizada por Italianos e famosa pela cultura 
de uvas e atividade industrial, Caxias do Sul 
é a cidade natal da Dynamics.

A companhia, com mais de três décadas 
de existência e especializada em engates 
rápidos, pertence às EMPRESAS MANZATO, 
de propriedade da Família Manzato. Ocu-
pando sólida posição no mercado latino 
americano desde a década de 1970, o 
grupo consiste em 4 companhias do seg-
mento metalúrgico (engates rápidos, com-
ponentes hidráulicos, parafusos e conexões 
instantâneas).
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BRASIL

A Dynamics possui 2 unidades em posi-
ções estratégicas no Brasil.
A sede e planta industrial está localizada 
na cidade de Caxias do Sul e apta a 
atender de maneira ágil os clientes do 
mercado interno e dos demais países.
O mesmo vale para a unidade de São 
Paulo, servida por uma malha rodoviária 
responsável por rápida entrega de produ-
tos para todas as regiões do Brasil.

UNIDADES

CAXIAS DO SUL (RS) - BRASIL

JUNDIAÍ (SP) - BRASIL2
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Qualidade assegurada no fornecimento de produtos.

Atendimento aos clientes com total dedicação e empenho. 
Eles são a fonte geradora de nossos recursos. 

Pessoas capacitadas são os agentes de nossas conquistas.

Renovação tecnológica contínua de equipamentos e 
produtos.

Rentabilidade como meio para o crescimento contínuo da 
empresa e seus colaboradores.

VALORES DA EMPRESA



CERTIFICAÇÕES E 
PREMIAÇÕES





A Dynamics possui um dos principais parques de 
centros de torneamento CNC da região sul do 
Brasil. Atualmente contamos com com mais de 50 
diferentes equipamentos produtivos, que permi-
tem à companhia, a fabricação de uma grande 
diversidade de componentes e produtos.



Número de PROPRIEDADES E 
PATENTES REQUERIDAS: 7

A Dynamics foi a primeira empresa da América Latina a construir no 
ano 2000 um Laboratório de Testes segundo a Norma ISO 7241-2 
para a aprovação de novos engates rápidos hidráulicos.

Computer Aided Design (CAD) – SolidWorks
Computer Aided Engineering (CAE) – Ansys Multiphisycs
Computer Aided Manufacturing (CAM) – EdgeCam & PartMaker

Laboratório de Contaminação

Tratamento Térmico

Temperatura Máxima de Trabalho: 900 °C
Linha Contínua de Tratamento Térmico com Esteira
Controle Computadorizado de Temperatura (03 Passos)





Teste de Tração

Espectrômetro de Massa

Teste de Corrosão Salina (Salt Spray)

Laboratório de Metrologia

Ambiente com Temperatura Climatizada (Variação Máxima de 0,5 °C por hora)
Equipamento Tridimensional – Zeiss Contura G2
Equipamento Tridimensional – Zeiss Duramax
Medidor de Superfície – Taylor Hobson
Circularímetro – Taylor Hobson
Projetor de Perfil Nikon V-12B

Armazenamento de materiais

Capacidade de armazenamento de 350 toneladas de aço 
em barras
Melhor identificação e rastreabilidade dos materiais (FIFO)
Movimentação de materiais por meio de carros elétricos



Linha de Montagem
Linha de produção em fluxo contínuo
Flexibilidade de capacidade de montagem
Dispositivos semi-automatizados de alta produtividade





Clientes e Segmentos

Durante seus anos no mercado, 
Dynamics conquistou uma significativa posição de lide-
rança, tendo empresas globais como seus clientes.
Seu segmento no mercado geográfico também cres-
ceu e atravessou fronteiras, exportando seus produtos 
para países em todo o continente americano.



A DYNAMICS possui um moderno sistema para reciclagem 
de cavacos de usinagem. Os cavacos são inseridos na 
máquina trituradora e carregados à centrífuga através de 
um canal transportador. Após sua centrifugação, o óleo 
recuperado é filtrado e posteriormente conduzido por 
meio de tubulações aos equipamentos de usinagem, que 
são automaticamente reabastecidos. Este ciclo ocorre de 
maneira contínua.
O sistema apresenta uma série de vantagens para a em-
presa, tais como redução de custo operacional, minimi-
zando desperdício de óleo durante o processo, economia 
de energia e, sobretudo, utilização de um sistema dentro 
das normas ambientais e voltado à sustentabilidade.

Sustentabilidade

Procurando aliar o desenvolvimento econômico 
com a preservação do ecossistema, a DYNAMICS 
busca por soluções que atendam às novas exi-
gências do seu mercado. 
Exemplo deste compromisso é a linha de engates 
rápidos hidráulicos da Série FACE PLANA. Especial-
mente projetados para evitar a perda de fluído 
durante a conexão e desconexão, a Série FACE 
PLANA é um produto seguro, fácil de manusear e 
sobretudo ecologicamente correto.



www.dynamics.com.br

Dynamics - Sede 
Rua Padre Ambrósio Pieratelli, 454 - Kayser
CEP: 95098-380 - Caxias do Sul - RS - Brazil
Fone: + 55 54 3213-7700
E-mail: vendas@dynamics.com.br

Dynamics - Centro de Distribuição  
Avenida Samuel Martins, 2116 - JD Estádio
CEP: 13203-630 - Jundiaí - SP - Brazil
Fone: + 55 11 4587-1115
E-mail: sp@dynamics.com.br
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