


CONHEÇA NOSSAS REPRESENTADAS



 A MaqFerd Comércio e Representações Ltda, é uma empresa de representação comercial focada em detectar demandas, 
facilitar e viabilizar as negociações entre as partes interessadas. Desenvolvemos fornecedores e clientes para diversos segmentos e 
regiões. Atuamos no estado do Rio Grande do Sul. A empresa tem seus escritórios localizados nas cidades de Caxias do Sul e Passo Fundo, 
contando com uma estrutura moderna e eficiente de atendimento, e uma equipe treinada de profissionais altamente qualificados.

QUEM SOMOS

MISSÃO VISÃO Valores

 Nossa missão é oferecer 
excelência e profissionalismo na prestação 
de serviços, inovação e liderança na venda 
e pós-venda no estado do Rio Grande do 
Sul, representando grandes marcas líderes 
de mercado e colocando seus produtos 
sempre em destaque no mercado.

 Ser reconhecida como uma 
empresa que cumpre seus acordos com 
respeito, sempre oferecendo produtos 
de alta qualidade, buscando novas 
tecnologias para a melhoria de nossos 
processos e atendimento, desenvolvendo 
soluções inteligentes para nossos clientes.

 Ética e respeito aos colaboradores, 
confiança e profissionalismo com nossos 
clientes e parceiros.
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- ESCOVAS DE AÇO
- LIMPEZAS LEVES
- LIMPEZAS DE SOLDA
- REMOÇÃO DE PINTURAS
- REMOÇÃO DE FERRUGEM
- REBARBAÇÕES

MÁQUINAS DE CORTE:
- PORCELANATO
- BLOCOS
- ASFALTO
- CANALETA
- VIGA

PRODUTOS

 NORTON, líder de abrasivos reconhecida mundialmente oferece há mais de 150 
anos uma completa linha de produtos projetados para executar qualquer aplicação em seus 
diferentes níveis de exigência. Se estabelece como uma empresa de vanguarda oferecendo as 
soluções mais adequadas às demandas dos usuários. São feitos substanciais investimentos 
em Pesquisa e Desenvolvimento que ajudam a gerar idéias inovadoras visando revolucionar os 
processos de abrasivos. Este forte compromisso com a inovação garante que seus produtos 
sejam introduzidos no mercado sempre oferecendo benefícios e melhorias a todos os clientes. 



 PUMA, marca líder em ferramentas pneumáticas tem como sua missão 
produzir e comercializar produtos de qualidade do segmento pneumático que agreguem 
valor a nossos clientes e revendedores, com tecnologia de ponta, gerando lucro para 
a sustentabilidade da empresa, em um ambiente de trabalho saudável e motivador. 

- FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS
- PISTOLAS
- FILTROS E REGULADORES
- ACESSÓRIOS
- COMPRESSORES DE AR
(Pistão e Parafuso)

PRODUTOS
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 Empresa multinacional alemã, líder mundial em soluções de limpeza.
A qualidade e a tecnologia utilizadas nas etapas de desenvolvimentos dos produtos 
KÄRCHER permite incorporar modernas tendências de design, ergonomia e facilidade 
de manuseio dos seus equipamentos - essa preocupação resultou em mais de 70 
prêmios internacionais recebidos pela empresa nos últimos anos.

- ASPIRADORES DE PÓ E LÍQUIDO
- LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO
- LAVADORAS E SECADORAS DE PISOS
- VARREDEIRAS INTERNAS E EXTERNAS

Entre outras soluções de limpeza
voltados para o uso
residencial e profissional.

PRODUTOS
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  Credibilidade e profissionalismo são importantes para a MATSUYAMA que busca 
sempre se aperfeiçoar para garantir a qualidade dos produtos e atender às necessidades 
do mercado. A marca abrange uma extensa linha de equipamentos de força e jardinagem, 
trazendo soluções inovadoras que auxiliam o trabalho de profissionais na área de construção 
civil, indústrias e agronegócio, estando presente tanto na cidade quanto no campo. Com mais 
de uma década, a Matsuyama tem o compromisso de garantir as melhores experiências de 
venda e pós-venda a seus consumidores. Conta com amplo estoque de peças de reposição, 
além de uma equipe técnica especializada para o atendimento de toda a linha de produtos.
UMA MARCA DE ENERGIA E QUALIDADE.

- FLORESTA E JARDIM
- GERADORES E MOTORES
- BOMBAS E MOTOBOMBAS
- CONSTRUÇÃO CIVIL
- AGRÍCOLA
- BIG GERADORES

PRODUTOS
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 Com sede na China e presente em 100 países - com maior atuação nos Estados 
Unidos e na Europa, o Grupo POSITEC chega com a estratégia de oferecer produtos 
inovadores, que permitam benefícios aos usuários, como ótimo custo beneficio. Desde 
que a organização foi fundada, em 1994, já recebeu 70 prêmios internacionais, 
especialmente pela inovação e praticas sustentáveis.

- FURADEIRAS ELÉTRICAS E BATERIA
- PARAFUSADEIRAS ELÉTRICAS E BATERIA
- SERRA CIRCULAR
- SERRA MÁRMORE
- MARTELETE DE IMPACTO, ETC.
- CHAVE DE IMPACTO
- BANCADAS

PRODUTOS



 A Kress foi fundada na cidade de Tubingen-Lustnau, Alemanha, no ano de 1928 e 
iniciou a produção de ferramentas elétricas em Bisingen, próximo ao castelo de Hohenzollern 
no ano de 1960. Com 90 anos de experiencia em pesquisa, desenvolvimento e produção 
de motores elétricos e mais de 50 anos de experiencia criando e produzindo ferramentas 
elétricas, a Kress continua a definir os padrões de design das ferramentas elétricas. 
Atualmente, a marca Kress significa ferramentas elétricas profissionais com tecnologia, alta 
qualidade e inovação, tendo assim grande reputação entre usuários em vários países.

produtos

- FURADEIRAS ELETRICAS E BATERIA
- PARAFUSADEIRAS:
    - ELÉTRICAS E BATERIA
- SERRA CIRCULAR
- SERRA MARMORE
- MARTELETE DE IMPACTO
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 A GOAR chega ao mercado com um conceito marcante, trazendo inovação e 
tecnologia aos seus produtos. Seu foco é em atender as necessidades dos seus clientes 
de forma moderna e criativa, proporcionando dias melhores e mais prazerosos. Uma 
marca que carrega a experiência e confiabilidade do Grupo Dal Moro. Empresa com 
mais de 25 anos de mercado, que se destaca através de produtos robustos, inovadores 
e de qualidade superior. Sendo assim, referência nacional em eficiência energética.

- VENTILADORES COMERCIAIS 50CM, 60CM, 70CM 
(Parede e Coluna)
- VENTILADORES INDUSTRIAIS 100CM
- EXAUSTORES COMERCIAIS 30CM, 40CM, 50CM
- EXAUSTORES INDUSTRIAIS 30CM, 40CM, 50CM
- CLIMATIZADORES DE AR 70CM, 100CM
(Parede FIxo e Oscilante)
(Coluna Oscilante)

PRODUTOS



- INTERRUPTORES RESIDENCIAIS
- RELÉS
- SENSORES 
- MINUTERIAS
- CONTROLES 
- RECEPTORES
- PLUGUES E TOMADAS
- FILTRO DE LINHA
- DISJUNTORES
- CAIXAS DE PROTEÇÃO 
- CHAVES

 Fundada em 1949 em São Paulo e posteriormente transferida para o interior, 
na cidade de Porto Ferreira no ano de 1975, a MarGirius é um dos maiores fabricantes 
brasileiros de controles elétricos e eletrônicos, com mais de 10.000 tipos de produtos, 
destinados às mais variadas aplicações. Com toda a experiência obtida ao longo dos 
anos, a MarGirius busca sempre oferecer aos clientes produtos diferenciados, com 
foco na segurança e qualidade.

produtos
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 A Sunflex Mangueiras e Perfis é uma empresa que atua no mercado desde o ano 
2000. Em todo tempo vem desenvolvendo um trabalho de qualidade e profissionalismo 
cujo resultado se traduz na satisfação de seus clientes e fornecedores. Nosso objetivo 
é prover sustentavelmente produtos duráveis, de qualidade com o melhor custo 
benefício. A Sunflex possui equipamento de ponta e excelente capacidade produtiva, se 
destacando entre as várias concorrentes do mercado. Sua linha de produtos  englobam 
vários setores como:

- AGRÍCOLA
- ALIMENTÍCIO
- AUTOMOTIVO
- DOMÉSTICO
- FRIGORÍFICO
- INDUSTRIAL
- MINERAÇÃO

PRODUTOS
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- CARREGADORES DE BATERIA
- INVERSORES DE TENSÃO
- AUTO TRANSFORMADORES
- ACESSÓRIOS

 Criadores de produtos com uma tecnologia avançada, disponibilizando de um excelente 
rendimento e desempenho, com máxima segurança. Tudo isso para oferecer comodidade, 
praticidade e segurança no manuseio dos equipamento. Nossos carregadores disponibilizam 
de potência verdadeira, compacto, ocupando pouco espaço em um porta-malas ou prateleira. 
Sistemas de segurança, podendo encostar as garras, ligar invertido, sofrer sobrecargas na 
saída ou dar partida no veículo sem danificar o aparelho. Carga inteligente, onde o aparelho 
identifica a necessidade de carga que a bateria precisa, carregando-a de forma correta e segura. 
Carregadores certificados pelo INMETRO, conforme PT 371/2009.

produtos



- LINHA TRADICIONAL
   - COM CHAPA
   - COM MALHA DE AÇO
- LINHA BATENTES:
- ABAULADO
- DE ESTACIONAMENTO
- LINHA COXIM
- LINHA ARTICULADA
- LINHA VENTOSA
- LINHA CALÇO DE BORRACHA
- LINHA CALÇO PARA LAVADORA
- LINHA MICRO
- LINHA MOLAS:
   - TRAÇÃO
   - VIP
-LINHA QUAD

 VIBRA-STOP,  há 62 anos fabricando amortecedores de impacto e vibração, 
ocupa hoje o primeiro lugar neste segmento. Com uma linha diversificada de 
amortecedores para equipamentos industriais de pequeno, médio e grande portes, 
atende às industrias e consumidores através de seus 2.500 revendedores em todo o 
Brasil.

produtos
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Temos por objetivo a aproximação de clientes e 
fornecedores viabilizando e realizando as negociações 
entre as partes.

 A equipe da MaqFerd é composta por (3) três profissionais, com experiência em suas funções, e é desta forma que 
adquirimos a expertise e dinamismo necessário para atuarmos com perfis diferentes de consumidores e fornecedores.

REGIÕES DE ATUAÇÃO: RS

MATRIZ:
Caxias do Sul | RS

FILIAL:
Passo Fundo | RS

ESTRUTURA TÁTICA E OPERACIONAL
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