
ESPECIALISTES EN REPARACIÓ I MANTENIMENT NAVAL





QUI SOM
Amb una trajectòria de més de 75 anys, quan vam començar per donar servei a les embarcacions del 
port pesquer del Serrallo de Tarragona, som la 4a generació d’especialistes en la reparació i manteni-
ment (Repair&Refit) de tot tipus d’embarcacions.

Combinem l’artesania d’un treball ben fet a partir del saber fer dels nostres professionals (tècnics/
mecànics) amb molts anys d’experiència, amb les possibilitats que ens aporta la tecnologia. 

Ens valoren per l’agilitat en la gestió i reparació, l’atenció personalitzada, la disponibilitat total i els 
treballs d’especialista.



QUÈ FEM
A Tallers Gil Almagro trobarà solució a totes les seves necessitats. Des d’una reparació ràpida i puntual 
al disseny d’un projecte global que treballem en col·laboració amb els enginyers. 

Solució global en reparació i manteniment (Repair&Refit) de tota mena d’embarcacions: pesquer, 
vaixell d’oci de totes mides, i vaixells o barques de càrrega i transport (remolcadors, vaixells de man-
teniment i vaixells mercants).

Especialistes en Mecànica Naval: Reparem i portem 
manteniment de motors dièsel, generadors, reductors, 
motors elèctrics, circuits hidràulics, bombes injectores i 
turbos, revisió d’injectors, comprovació de compressions, 
rectificació de culates i alineament de motors. Som dis-
tribuïdors oficials de les marques Cummins i John Deere 
Marine, però també distribuïm tot tipus de motors, reduc-
tores, generadors i recanvis d’altres marques.

Especialistes en Serralleria: Fabriquem i modifiquem 
estructures amb perfils i i tuberies de diversos tipus de 
materials: acer al carbó, acer inoxidable, alumini, cupro-
niquel i plàstics tècnics. Polim i cromem peces. Tenim 
premsa hidràulica, plegadora i màquines de tall i treba-
llem totes les peces d’acer inoxidable polit de la coberta 
de l’embarcació amb acabat nàutic.

Especialistes en Mecanitzat: Treballem amb torns amb 
els que podem arribar a col·locar-hi eixos de més de 6 
metres. Treballem amb freses i torns que ens permeten 
mecanitzar peces com bulons, línies d’eixos, pinyons, po-
litges, induits o xavetes i xaveters.

•Per una navegació 
tranquil·la

•Acurada atenció al client 
des del primer moment

•4ª generació  
d’especialistes



Especialistes en Soldadura Naval: Soldem amb electrode, fem soldadura 
de tungstè y gas (TIG) i màquina de fil semi-automàtica. Materials amb els 
que treballem: acer al carbó, alumini, acer inoxidable i cuproníquel. Som un 
taller situat al Mediterrani que fem treballs amb homologació de soldadura 
naval (xapa naval), certificant soldador, materials i procediment Certificació a 
través de Bureau Veritas.

Especialistes en Hidràulica: Fabricació i manteniment de circuits hidràu-
lics. Subministrament i reparació de bombes de pressió, pistons cromats, 
distribuïdors de pressió, botelles hidràuliques, juntes i retens racords i tubs 
rígids i flexibles.

Especialistes en Tuberia i Valvuleria: Subministrament i reparació de tota 
mena de valvuleria, acoblaments, tuberia i accessoris. Tubs d’acer amb soldadu-
ra o sense, en mil·límetres o en polzades, en diferents materials: acer al carbó, 
acer inoxidable, alumini, cuproníquel. Vàlvules en fundició, acer inoxidable, llautó 
CR i bronze naval. Sistemes d’acoblament mitjançant brides, soldadura, rosca i 
Pressfitting: sistema d’unió de tuberia sense soldadura mitjançant premsat ho-
mologat per una pressió màxima de 16bar.

Especialistes en Subministrament i instal·lació Naval: Distribuïm ma-
terials i recanvis de motors dièsel, reductors, generadors, bombes d’aigua 
dolça i salada, sistemes hidràulics així com elements de seguretat, material 
elèctric i electrònic per a la navegació i material de coberta i d’interior.

Electricitat i electrònica naval: solucions. Treballem amb vaixells de tot 
el món que escolleixen Tarragona i Port Tarraco per les seves reparacions 
habituals; treballem amb embarcacions dels Clubs Nàutics més propers, amb 
les barques de pesca del Port del Serrallo, i amb les embarcacions del càrre-
ga i serveis del Port de Tarragona.

•Treballem ràpid perquè la seva 
activitat no pari

•Repair & Refit: servei integral  
i personalitzat

•Solucions a mida, eficients  
i ràpides

•Un servei acurat i detallista de 
reparació i manteniment naval



ON SOM
Ens trobareu en una situació estratègica i de fàcil accés: al Serrallo de Tarragona, al Varador de la Confraria de 
Pescadors, a tocar del Port Pesquer, el Club Nàutic de Tarragona, el Port de Tarragona i Port Tarraco. El Varador 
compta amb un Travel lift que permet aixecar I treure vaixells de fins a 275 tones.

Varador Confraria de Pescadors, Nau A | 43004 Tarragona | Tel. 977 240 514 | Fax 977 217 373 | Mòbil +34 637 502 516
mail: info@talleresnavalesalmagro.com | www.talleresnavalesalmagro.com


