




•Em 1992, A Gervasi foi fundada na cidade de

Spoleto, Itália, especializada em robótica e no

desenvolvimento e construção de plantas de

produção automatizadas de alta tecnologia,

levando em consideração as especificações do

cliente.

•A empresa possui uma longa e extensa

experiência no campo do concreto,

desenvolvendo máquinas de última geração.



Gervasi possui fabricas na Italia, China, Brazil e

Argentina e escritórios de representação no Brasil,

Argentina, Africa do Sul, Colombia, Peru e Indonesia.





Localizado em Spoleto. 

Uma nova fabrica com 7.000 m² esta sendo construída. 



Os projetos são desenvolvimento pela engenharia utilizando

software de alto desempenho e seguindo um rigoroso controle

de qualidade





GERVASI CHINA, Possue 2 grandes plantas de produção nas 

cidades de  TANGSHAN e XUZHOU.



TANGSHAN,  FABRICA

Desde o ano 2000, temos uma fábrica na cidade 

de Tangshan.

Com mais de 40 funcionários dedicados à 

fabricação de Silos de Sistemas de Dosagem de 

Misturadores Todos para o mercado interno e com 

um faturamento de 5 milhões de euros



XUZHOU 

Fundada em 2008 sua produção é

direcionada a Readymix com misturadores. Em

média 2,5 misturadores são contruidos por dia

das series XM 2000, 3000 e 4000, silos, filtros

de ar, etc.

Possui mais de 160 funcionarios em uma área 

construida de 7.500m² e um volume de negócio 

gerado de aprox. de 35 milhões de euro.







GERVASI ARGENTINA, possui uma oficina técnica em Pilar, 

Buenos Aires.



GERVASI ARGENTINA, possui uma fabrica Buenos Aires



Plantas completas e automatizadas para

fabricação de toda linha de Artefatos de

concreto.



Robotica, Painéis para energia Solar,

Desenvolvimento de projetos



Graças aos esforços de pesquisa e

engenharia, Gervasi é sinônimo de

tecnologia avançada e altos e

flexíveis padrões de produção



Trabalhando próximo e em colaboração com o

cliente, conseguimos a melhor solução com

menor custo e alta eficiencia.



O serviço de pós venda fornece uma 

resposta rápida a todas suas 

necessidades.



Las Vegas, USA 2018  

Sao Paulo, Brasil 2017 



Jakarta 2017  

Jakarta 2018



Um dos pontos fortes da Gervasi é a 

equipe altamente qualificada, e dos 

software utilizados disponibilizamos de 

assistência técnica rápida aos nossos 

clientes.




