
AMUT-WORTEX
Rua Dr. Elton César, 776-D 
Campo dos Amarais - Campinas - SP 
Brasil - CEP: 13.082-025   
Telefone: + 55 19 3797.2585      
Fax: + 55 19 3246.1886

 
 
info@amutwortex.com  
www.amutwortex.com



Tradição e inovação: um encontro de sucesso
AMUT-WORTEX nasce do encontro entre a WORTEX MÁQUINAS, empresa
brasileira com 36 anos de mercado e Amut SpA empresa italiana com mais
de 50 anos de experiência, lideres na fabricação de máquinas e sistemas
de alto nível para a transformação de termoplásticos.

Com uma grande paixão pelo desafio e uma vocação natural para o 
desenvolvimento tecnológico, AMUT-WORTEX pretende ser um
parceiro de referência para todos os fabricantes de plásticos no Brasil
e na América Latina em geral.

Seja qual for sua necessidade de produção, AMUT-WORTEX 
oferece a mais avançada tecnologia para criar sistemas de 
extrusão e de reciclagem de plásticos.

Nossos sistemas de produção são eficientes e rentáveis, 
adequados a diversos setores industriais e tem como objetivo 
primordial, o aumento real de sua produtividade.

Com uma área combinada de 22.000m², as instalaçoes de Campinas,
possuem equipamentos de última geração.

AMUT-WORTEX produz máquinas para a extrusão e reciclagem de alta
tecnologia, para venda diretamente ao mercado sul-americano.
O conhecimento de nossos clientes nos permite atender de forma precisa
e rapidamente às solicitações.

Desde o planejamento, design, instalação do sistema, nossa presença
constante se reflete claramente na qualidade do serviço prestado.

Mais perto, mais atenta, mais presente

Projetos e Desenvolvimento sob medida para cada cliente

Implementação e Controle com a máxima qualidade

Instalação e testes com pessoal altamente qualificado 

Serviço Pós-Venda para garantia de uma parceria duradoura

A sinergia entre as duas empresas, líderes em suas respectivas áreas,
oferece todo suporte aos clientes, que podem contar com as
melhores soluções e uma ampla gama de produtos:

Know-how a serviço do cliente

Granulação

Reciclagem

Roscas e Cilindros para reposição

Extrusão de tubos, chapas e perfis

Termoformagem

Sistemas especiais


