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Triple M Tubos, Válvulas e Conexões Ltda
• Funded on February de 2009 – Partners: Mack McDonald (IPPG) 85% and Antonio Marchina 15%
• Healthy growth
• Engineers and Technicians with experienced life in industrial valves
• National and International list of Customers, including supply agreements
• Extended know how of fabrication, assembling, automation, testing of industrial valves using local and international experienced consultants, with large knowledge of the Petrobras requisites including the proper and required technical documentation.

Innovative Expertise



Technical advantages
• Inspeção Tipo C no Brasil, evitando gastos adicionais de até U$ 20,000 por inspetor sequiado no exterior por mes!
• Testes Não destrutivos efetuados em nossa fabrica por inspetores habilitados (LP/TP/Ultrasom/Etc), sob inspeção e avaliação do PEV neste momento
• Inclusão de conteúdo local com índice de nacionalização variando entre 50 e 65% podendo aumentar até 75% com produção de + items no Brasil, em caso de necessidade;
• Utilização de inspetores certificados Brasileiros em todas as modalidades
• Bancadas de testes ultra modernas e automáticas agilizando o processo de produção
• Pintura especial realizada em parceiros qualificados, próximos a nossa unidade fabril, o que garante acompanhamento eficaz. Todos os fornecedores de Pintura Especial possuem inspetores certificados.
• Embalagem /Preservação conforme  novos padrões Petrobras
• Garantia compartilhada entre fabricante estrangeiro e Triple M, com assistência técnica local com pessoal treinado pela fabrica
• Utilização da língua Portuguesa no trato das inspeções e testes no Brasil, ao invez  de em 3ª língua.
• Automação de Válvulas com parcerias de integração Válvulas/Atuadores, com fabricantes renomados no exterior.             Projeto e construção de adaptadores, montagem, acessorios eletricos, hidráulicos, pneumaticos e etc.
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Bancadas de Teste automáticas
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Inspeção DimensionalNDT Tests
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Automação de Válvulas 

Projetos Especiais

Válvulas enterrradas comNIpples



Certificados, Documentos, Data-Books



Estamos prontos a ajudá-los comnossa experiência
• Vc nos manda seus produtos e nós geramos/produzimos:
• Testes de Bancada, Testes Não destrutivos ( acomodamos seus inspetores em ambiente climatizado, com internet wifi e acessoria técnica de acompanhamento de testes)
• Certificados de Materiais, PIT´s, Certificados de Testes
• Data-Books
• Aprovação de inspetores “Sequiados”
• Pintura Especial
• Embalagem e Preservação
• Automação de Válvulas
• Entrega Técnica , Treinamento e assistência em campo.


