
O SEU IMPLEMENTO
DO SEU JEITO.



Fundada em 1991 na cidade de Passo Fundo no estado do Rio Grande do Sul, o 
Grupo Santa Eliza começou como uma pequena oficina focada no reparo de tanques 
rodoviarios. Atualmente conta com amplas instalações, equipamentos de ultima ge-
ração para afabricação e manutenção de tanques em aço carbono.

Nesses 27 anos de experiência o Grupo Santa Eliza desenvolveu técnicas e concei-
tos de produção que a tornaram uma empresa sólida e conceituada em todo territó-
rio nacional, tornando-se referência na fabricação de tanques para transporte de 
liquidos.

Com projetos inovadores e profissionais capacitados, aliados a práticas corporativas 
transparentes, estamos aptos a atender nossos clientes conforme sua necessidade 
sempre, mantendo o padrão de qualidade junto a certificação do INMETRO.

grupo santa eliza

produtos

LOCALIZAÇÃO

ESTACIONÁRIOS
1.000 l - 45.000 l

1.000 L - 13.000 L

15.000 L - 20.000

linha leve

linha média



qualidade e tecnologia

Fabricação de tanques em aço carbono.

Solda em aço carbono, inox, alumínio e 
bronze.

Desgaseificação de tanques.

Serviço de calandra.

Instalção de para-choque.

SeServiços de trocas de chassi.

Instalação de bomba  recalque e bloco 
medidor.

Instalação de botom loding.

Instalação de tomada de força.

Adequação de chassi para instalação de 
tanques.

Serviços de corta e dobra.

Instalação e adequação de protetor 
lateral.

SeServiços de pintura em geral.

Aumento e diminuição de tanques.

Peças para tanques.
 
Preparação para aferição e capacitação de 
tanques.

Manutenção e Reformas em geral.

serviços

20.000 l - 26.000

20.000 l - 45.000

trabalhamos com prjetos 100% personalizados 
para atender a sua nescessidade!

linha reboque 
e semi-reboque

linha pesada



www.gruposantaeliza.com.br

@santaelizabr

(54) 9 8117 - 7118

Matriz
Rua Àlvares Cabral, 930A - Bairro Petrópolis

Passo Fundo - RS
(54) 3311 - 2484    (54) 3327 - 2225
contato@gruposantaeliza.com.br

Santa Eliza Implementos Rodoviários Ltda
Rua Arno Pini, 1000 - Bairro Petrópolis

Passo Fundo - RS
(54) 3311 - 0666     (54) 3313 - 0497
fabrica@santaelizaimplementos.com.br

Filial I BR
BR 285, nº 850 - Bairro Invernadinha

Passo Fundo - RS
(54) 3311 - 2376

vivan@gruposantaeliza.com.br

facebook.com/gruposantaeliza


