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Impulsionada pela 
inovação, a Gys vê o 
seu negócio francês e 
internacional crescer 
todos os anos, o que 
gerou em 2017 um plano 
de € 15 milhões para 
expandir suas instalações, 
incluindo um novo centro 
logístico de 10.000 m2 e 
a expansão de sua área 
de produção de 5.600 m2. 
Esses dois investimentos, 
que refletem a vontade 
deste grupo industrial 
familiar de reduzir seus 
prazos de entrega e 
oferecer um atendimento 
ao cliente cada vez mais 
eficiente, são, desde o 
início da crise, grandes 
ativos. Proporcionam 
ao fabricante francês os 
meios para satisfazer às 
necessidades de seus 
clientes e, ao mesmo 
tempo, garantir sua 
sustentabilidade.

A sede de Saint-Berthevin (Mayenne - França) agora possui uma área total de 40.000 m².  
A extensão de 5.600 m² concluída em dezembro de 2019 é totalmente dedicada à produção. 

As equipas Gys partem para um 
verdadeiro sprint! A empresa 
de Saint-Berthevin, perto de 
Laval (53) França, especializada 
na concepção e fabrico de 
equipamento de soldadura, 
carregadores de bateria e sistemas 
de reparação de carroçarias, 
não escapou obviamente à crise 
actual. Mas é claro que conseguiu 
reagir rapidamente à situação, 
evidenciada pelo retorno em junho 
à sua capacidade de produção 
antes da crise! “Desde o nosso 
desconfinamento, em 27 de abril, 

nos organizamos na produção para 
retornar, o mais rápido possível, ao 
nível de produção antes da crise, para 
entregar aos nossos clientes o mais 
rápido possível e reabastecer nossos 
estoques de segurança consumidos 
durante o período de confinamento", 
explica Bruno BOUYGUES, CEO da 
empresa familiar. Esta estratégia 
audaciosa de rápida recuperação 
da actividade industrial deverá 
permitir à Gys esperar, no final do 
ano, aproximar-se do seu volume 
de negócios de 98 ME, alcançado 
em 2019. Tudo isto teve lugar num 
cenário de boa saúde da empresa, 
uma vez que a 22 de Maio, após 
receber as contas consolidadas de 
2019 e as contas consolidadas para o 
primeiro trimestre de 2020, o Banco 
da França validou a classificação 
C3++ do grupo (3++ é a melhor 
classificação possível atribuída pelo 
Banco da França). “A solidez do 
grupo e nosso desejo de se inscrever 

a longo prazo nos permitirá 
acelerar nossos esforços de P&D 
e continuar a apoiar solidamente 
nossos clientes nos próximos meses 
e anos."

Confinamento preparado 
e controlado

É verdade que a Gys sabia tirar proveito 
de suas vantagens, começando com a 
experiência de sua fábrica em Xangai, 
na China. Nas primeiras frentes da 
crise da saúde, este último fechou suas 
portas em 19 de janeiro para o feriado 
do Ano Novo Chinês. Em 23 de janeiro, 
a China decidiu confinar a região de 
Hubei antes de confinar o restante 
do país nos dias seguintes. Seguiu-se 
para a fábrica chinesa várias semanas 
complicadas antes de poder reabrir em 
fevereiro e voltar a estar totalmente 
operacional em março, numa época em 
que a Europa estava enfrentando, por 
sua vez, os problemas do confinamento.
“Nesta crise, ter uma fábrica na China 
tem sido um trunfo importante, porque 
a experiência que acumulámos no 
país permitiu-nos antecipar e planear 
as acções a serem implementadas na 
Europa. Pedimos rapidamente a todas 
as entidades europeias do Grupo 
de preparar o seu confinamento e 
trabalhar num plano de continuidade."
No início de Março, mesmo antes de 
toda a Europa entrar em confinamento, 
tudo estava em movimento, quer se 
tratasse de estratégias, de servidores 
informáticos a deslocar para certas 
filiais ou da constituição rápida de 

grandes stocks de componentes 
e matérias-primas para poder 
recomeçar de forma independente 
após o confinamento. 
“Partindo do princípio de que as 
fases da crise seriam semelhantes 
na Europa e na China, rapidamente 
construímos e demos um calendário 
de desconfinamento sobre o qual 
comunicávamos regularmente 
internamente, de acordo com o que 
estava a acontecer. A experiência 
na China levou-me a acreditar que 
teríamos uma longa marcha de 100 
dias, 40 dias de confinamento e 60 
dias de recuperação gradual para 
voltar a uma nova normalidade. 
Ao colocar parte das equipas em 

França em actividade parcial a 18 de 
Março, assumimos imediatamente 
que reabriríamos a produção a 27 
de Abril e que as nossas equipas de 
vendas estariam 100% no terreno a 
15 de Junho. Isto foi o que aconteceu. 
Penso que, nesta sequência complexa, 
cada empregado do grupo foi 
excepcional e fez o seu melhor para 
facilitar a situação. Antecipar, planear 
e comunicar permitiu-nos realmente 
manter um estado de espírito positivo 
na Europa e preparar-nos para o 
futuro, com calma e serenidade." 
Ter uma fábrica na China também 
permitiu à empresa organizar 
rapidamente uma ponte aérea e 
marítima para obter equipamentos 

Em 300 m², o showroom dedicado à soldadura apresenta toda a gama industrial. Este ponto de demonstração para clientes franceses e 
internacionais integra agora um sistema de videoconferência para formação à distância.

Os especialistas em soldagem são um ativo importante na resposta às questões dos clientes e 
no suporte à força de vendas. Eles também trabalham em colaboração com P&D para o desen-
volvimento de sinergias de soldagem.

O departamento P&D inclui uma unidade 
de desenvolvimento de computadores 
dedicada à programação de microcontro-
ladores e ao desenvolvimento de interfaces 
homem-máquina (IHM). Aqui, o design diz 
respeito ao novo HMI (Human Machine Inter-
face) das gamas NeoPulse e Titanium.
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de proteção que foram compartilhados 
entre o grupo e os hospitais da região, 
para os quais a GYS fez doações 
significativas. 
Em França, as linhas de produção foram 
encerradas de 18 de Março a 27 de 
Abril, retomando gradualmente, com as 
linhas semiacabadas e depois as linhas 
de montagem final. Entre estas duas 
datas, 52 funcionários permaneceram 
mobilizados na sede para apoiar 
os clientes, receber e entregar 
encomendas.
Durante todo esse período, a Gys 
nunca deixou de se comunicar com 

seus funcionários, colocados em 
atividade parcial, fornecendo a eles 
um inventário semanal da situação 
da empresa. Da mesma forma, 
manteve contato com seus clientes, 
informando-os da continuidade dos 
negócios dos serviços comerciais , 
logísticos e pós-venda. "Foi criada uma 
unidade dedicada à administração de 
vendas para analisar produtos que 
estão esgotados, principalmente para 
determinados produtos comerciais de 
alta rotatividade , a fim de oferecer aos 
nossos clientes alternativas e sempre 
fornecer uma solução", especifica 

Hervé BARBAROUX director comercial 
Foi também necessário gerir problemas 
fora da empresa, particularmente em 
termos de logística, com os perigos 
associados aos transportadores e o 
encerramento total ou parcial dos 
distribuidores. "Alterámos imediatamente 
os nossos procedimentos. Para cada 
encomenda introduzida, chamámos o 
distribuidor no momento da partida para 
nos certificarmos de que estava aberta e 
que podia receber o transportador."

3 a 4 meses em estoque

Por último, mas não menos 
importante, o novo centro logístico 
Gys tornou possível satisfazer a 
procura em França e no exterior, 
mesmo quando o sítio de produção 
foi encerrado. De fato, o industrial 
adquiriu um novo centro logístico 
de 9.900 m2 no final de 2019 (veja o 
quadro), o que lhe permitiu multiplicar 
sua capacidade de armazenamento 
por 10 . Localizada em Changé, a 
cerca de quinze minutos da sede e 
da fábrica em Saint-Berthevin Este 
centro logístico tem como objectivo 
permitir à empresa desenvolver a sua 
capacidade de entrega e aumentar o 
seu desempenho de serviço.
"Esta ferramenta é uma 
oportunidade incrível, aumentámos 
exponencialmente a nossa 

capacidade de armazenamento e 
conseguimos entregar em 48 horas", 
diz Bruno Bouygues. A entrada em 
serviço do armazém em 2019 tornou 
possível provocar outra decisão, 
que foi mais do que bem-vinda no 
contexto de uma pandemia. Com este 
novo equipamento, a empresa pediu 
efectivamente à sua filial chinesa em 
Dezembro para transferir todos os 
seus stocks para França antes do 
Ano Novo Chinês, a fim de reduzir o 
congestionamento na fábrica chinesa. 
Os contêineres de componentes e 
produtos acabados puderam partir 
para França, antes da suspensão do 
comércio entre a Europa e a China, 
garantindo a continuidade da entrega 
no momento em que as fábricas 
chinesas foram interrompidas. 
Quando a crise chegou à Europa, 
vários pedidos foram feitos na Europa 
junto a fornecedores para garantir 
altos níveis de estoque de segurança. 
Assim, para além do seu stock de 
segurança de dois meses, que foi muito 
utilizado durante o encerramento das 
linhas de produção, o novo armazém 
foi capaz de proporcionar muito 
mais espaço de armazenamento. 
“Para uma empresa familiar como 
a Gys, a decisão de aumentar 
significativamente os estoques não 
foi um problema. Essa crise deu uma 
vantagem para aqueles que tinham 
estoque durante o confinamento, mas 
também depois, porque, para muitas 
empresas, o fechamento de fábricas 
na China e problemas de fornecimento 

em toda a Europa criaram rupturas 
fortes. Num contexto em que em 
alguns segmentos falta oferta, 
muitos distribuidores em toda a 
Europa voltaram-se para a Gys e 
ficaram surpreendidos ao encontrar 
uma oferta global (máquinas, 
acessórios e consumíveis) em 
quantidade. Isto não foi previsto, 
mas potencialmente, esta crise 
irá melhorar grandemente a 
visibilidade e o posicionamento da 
nossa marca."  

Durante o confinamento, algumas 
famílias de produtos caíram 
acentuadamente, tais como as 
relacionadas com a indústria e a 
carroçaria, mas outras subiram 
rapidamente, tais como carga ou 
equipamento de soldadura para 
particulares e artesãos. 
“A diversidade dos produtos fabricados 
pela Gys, bem como a diversidade 
dos clientes que atendemos, nos 
permitiram sempre encontrar um 
segmento dinâmico e, assim, poder 

Um novo centro 
de logística
 "Hoje, para existir, devemos ser capazes de oferecer 
uma gama completa e fundir duas profissões, a 
industrial e a de grossista, em todos os produtos 
que não fabricamos localmente. Qualidade, 
disponibilidade de produtos e serviço são os nervos 
da guerra", diz Bruno BOUYGUES, CEO da Gys. 
Isto implica uma capacidade de armazenamento 
significativa, uma estratégia que se materializou no 
fabricante francês com um investimento de 6 milhões 
de euros num novo centro logístico, inaugurado no 
final de 2019, em Changé, perto de Laval.
Com mais de um milhão de produtos vendidos no 
mundo todo a cada ano, mais de 3.000 referências 
disponíveis e um aumento constante no número de 
itens, a PME familiar teve que expandir efetivamente 

sua área de armazenamento para ganhar eficiência 
e velocidade de entrega. Com 9.900 m2, em 
comparação com 2.500 m2 no site anterior, e 
contando com 36 pessoas, o Gys -II se torna o 
centro logístico europeu mais importante do mundo 

da soldagem. Com nove docas de carregamento e 
permitindo o armazenamento de mais de 12.000 
paletes, incluindo 8.000 no rack, multiplica a 
capacidade do fabricante por 10 e deve garantir pelo 
menos dois meses de estoque.
Equipado com o software WMS (Wharehouse 

Management System), que garante notavelmente o fluxo 
ideal de mercadorias, este site possui diferentes espaços 
dedicados, incluindo um para contêineres e outro para 
pequenos pedidos que devem sair no mesmo dia. Os 
prazos de entrega podem ser reduzidos de 4 dias para 
48 horas, ou mesmo 24 horas em determinadas linhas.

O novo centro de logística, localizado nos arredores de Laval, ocupa 
quase 10.000 m² e possui 9 docas de carregamento.

Essa nova e moderna área de armazenamento pode acomodar até 12.000 paletes e visa atender os clientes em menos de 48 horas.

A oficina eletrônica , regularmente modernizada, incorpora a crescente tecnicidade dos 
produtos Gys.

Reunião de desenvolvimento dos novos geradores MIG / MAG da linha NeoPulse, que simboli-
zam o aumento da tecnicidade dos produtos industriais. Esses produtos foram projetados para 
serem conectados a robôs / máquinas de solda automáticas e têm a rastreabilidade de cada 
cordão como padrão.
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organizar nossa produção e proteger 
o emprego. Navegando à vista 
e ajustando todas as semanas, 
conseguimos manter um alto nível de 
atividade na produção a partir de 27 
de abril. Hoje, todas as famílias de 
nossos produtos estão em estoque, 
mas a recuperação de vendas para 
algumas famílias é muito lenta e 
esperamos uma recuperação muito 
gradual. Graças à profundidade 
do nosso catálogo, podemos ser 
pacientes e teremos que nos ajustar 
nos próximos meses antes de voltar a 
uma maior normalidade na produção 
dentro dum ano, quando todas as 
famílias serão levadas para a frente."

De volta ao normal

A transferência dos produtos 
acabados, anteriormente 
armazenados nas instalações de Saint-
Berthevin, para o novo sítio Changé 
liberou 2.500 m2 para a produção, 
para além da nova extensão de 5.600 
m2, concluída em Dezembro de 2019. 
Totalmente dedicadas à produção, 
essas capacidades adicionais elevam 
a superfície global de Gys para 40.000 
m2 e permitirão acomodar até o final 
do primeiro semestre de 2021 as 
linhas de montagem de estações de 
solda, corte a plasma. e carregadores 
de bateria. Um estudo rigoroso foi 
realizado sobre a ergonomia dessas 
linhas para otimizar as condições de 
trabalho, aumentar a produtividade 
e facilitar a circulação entre as várias 
oficinas, seja eletrônica, mecânica, 
chapas. 
"Esta modernidade será um trunfo 
fundamental para fabricar produtos 
mais rapidamente, mantendo ao 
mesmo tempo um elevado nível de 
qualidade. A Gys controla todo o 
seu processo de produção, o que lhe 
confere hiper-flexibilidade. Portanto, 
estamos trabalhando com força total 
para reabastecer os estoques, que 
foram drenados durante o período em 
que a fábrica foi fechada, e para lidar 
com os livros de pedidos completos 
em um mercado de soldagem que 
tende a declinar. Estamos, portanto, 
ganhando quotas de mercado”, 
continua Hervé Barbaroux. 
A diversidade comercial da empresa, 
tanto em termos de produtos 
como de clientes, satisfazendo as 
necessidades tanto dos grandes 
grupos de compras como dos agentes 
independentes, é considerada pelo 

fabricante como uma grande força. 
“Em tempos complicados como os que 
estamos passando, nossa qualidade 
de serviço também faz a diferença. 
Nunca deixámos de fornecer aos 
nossos clientes assistência no terreno.
 E observamos que os distribuidores, 
que estão completamente 
concentrados no serviço ao cliente, 
com stock e competência técnica, 
estão também a ganhar quota 
de mercado. Os usuários finais 
mudaram seus hábitos de compra. 
Temos de ser capazes de entregar 
imediatamente." O retorno total da 
força de vendas ao terreno, desde 
15 de Junho, deverá obviamente 
acentuar esta dinâmica e esta atenção 
às necessidades dos clientes. Além 
disso, quatro recrutamentos tiveram 
lugar recentemente, levando a equipa 
de vendas a 44 pessoas, incluindo 10 
para a indústria. "Estamos a reforçar 
as nossas equipas no terreno. 
Estamos, portanto, a investir a longo 
prazo”

A automatização no 
centro da soldadura

A crise actual não impede a Gys 
de continuar a pensar em novas 
orientações de mercado, tais 
como automação e robótica, com 
o apoio do seu departamento 
de design integrado, que inclui 
75 pessoas que trabalham em 
equipas dedicadas, dependendo do 

processo de soldadura ou carga. O 
lançamento no início do ano da linha 
de geradores NeoPulse MIG / MAG 
e geradores TIG Titaniums marca o 
advento de uma nova geração de 
máquinas conectadas, projetadas 
para uso manual, mas também em 
cobots e robôs.
“Agora temos várias abordagens, 
com soluções manuais ou 
automatizadas, para abordar 
mercados promissores. Isso 
nos permite responder a todos 
os pedidos. Para impulsionar 
ainda mais sua abordagem, o 
departamento P&D desenvolveu um 
módulo, chamado SAM como Smart 
Automation Module, que permite 
adaptar a linguagem dos geradores 
do fabricante à das instalações 
robotizadas, poupando assim 
tempo para os integradores. “Para 
Gys, os integradores constituem 
outra rede, complementar à de 
distribuição profissional. Eles são 
introdutores de negócios e parceiros 
tecnológicos que conhecem bem os 
problemas de seus clientes e nos 
permitem progredir”, especifica 
Hervé Barbaroux. 
Assim como as montadoras, como 
o novo acordo com a Tesla (veja o 
quadro), a Gys está estabelecendo 
parcerias com integradores. Isto 
permitirá ao fabricante baseado em 
Mayenne (França) conquistar novos 
mercados, numa altura em que 
pequenos sistemas robóticos se 
estão a desenvolver em empresas 
que procuram custos de produção 

mais baixos, a fim de enfrentar a 
sua concorrência.
Esta interface distingue-se também 
pelo seu aspecto aberto, pois o 
fabricante optou por dar acesso 
a todos os parâmetros das suas 
máquinas, em particular as famosas 
curvas sinérgicas que permitem 
adaptar automaticamente os 
parâmetros de soldadura de 
acordo com o tipo de gás, material, 
diâmetro do fio de enchimento, 
velocidade de alimentação do fio, 
etc. "Isto permite aos integradores 
programar a máquina exactamente 
de acordo com as necessidades 
dos sítios dos seus clientes, dando-
lhes uma maior flexibilidade."
Além disso , dominando o 
desenvolvimento de curvas 
sinérgicas com seu departamento 
de P&D integrado, a Gys enriquece 
regularmente suas máquinas e 
disponibiliza suas atualizações 
gratuitamente. Assim, o Neo Pulse 
500, que atualmente possui 128 
curvas sinérgicas, deverá ganhar 
em breve centenas de outras. "Com 
os nossos distribuidores, somos 
também capazes de desenvolver 
parâmetros específicos de acordo 
com as necessidades do utilizador 
e do cliente final" acrescenta Hervé 
BARBAROUX. 
Novidade no mercado, o MIG / MAG 
NeoPulse e o TIG Titanium integram 

nativamente a rastreabilidade, 
já em vigor na Gys há dez anos 
em soldadura por pontos. Este 
conceito de rastreabilidade oferece 
ao utilizador a garantia de que a 
soldadura foi realizada de acordo 
com as regras do ofício e em 
conformidade com as normas. 
Incorporam também portabilidade, 
oferecendo à empresa utilizadora 
a possibilidade de transferir as 
configurações de uma máquina de 
um local para outro, através de uma 
chave USB.

Primeiros passos em 
direção da carga a bordo
A carga também faz parte dos eixos 
de desenvolvimento do fabricante 
em favor da conectividade. Agora, 
diferentes módulos permitem que 
os carregadores de bateria se 
conectem sem fio com impressoras, 
leitores de código de barras, 
sistemas de alerta visual que 
indicam que a carga está completa 
e de maneira mais geral em todo o 
ambiente de trabalho. Também é 
possível configurar e bloquear os 
parâmetros de carga e se beneficiar 
da rastreabilidade; assim, o usuário 
pode garantir que a carga seja feita 
de maneira ideal.
 

A equipe comercial especializada em soldagem e corte industrial apoia os revendedores no 
estudo das necessidades de seus clientes. Esses especialistas têm todo o equipamento para 
realizar demonstrações e garantir o acompanhamento pós-venda.

Novas perspectivas para carga
A carga está no centro dos esforços de pesquisa do departamento 
P&D. Os carregadores / fontes de alimentação estabilizadas (BSU) 
do GYSflash Pro compensam a necessidade de energia durante as 
fases de diagnóstico ou apresentação dos veículos no showroom. 
A evolução da gama para as chamadas versões ligadas ("CNT") vai 
mais longe, fornecendo a rastreabilidade dos dados das baterias em 
manutenção e a integração de novas curvas de carga de chumbo ou 
lítio através de uma simples chave USB. Totalmente personalizáveis, 
estes carregadores são concebidos para o mundo automóvel bem 
como para a electromobilidade industrial (empilhadores, plataformas 
de trabalho aéreo, etc.). A Gys está actualmente a desenvolver novos 
módulos para o GYSflash CNT, tais como a luz indicadora "SLM" 
para exibir remotamente o progresso da carga, ou um hub para 
multiplicar a potência destes carregadores.
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Além do mundo automotivo e 
motorhome, essas evoluções 
para a personalização abrem 
a porta para novos universos, 
como o setor de eletromobilidade 
industrial (empilhadeiras, naceles 
ou outras aplicações industriais) 
que podem ser implementados. 
a curva de carga correspondente 
exatamente às necessidades de 
seus equipamentos, bem como a 
dos fabricantes de dispositivos de 
diagnóstico.
Desenvolvendo carregadores 
cada vez mais potentes, o grupo 
GYS também está começando 
a estabelecer parcerias com 
fabricantes de motorhome, para o 
mercado de carga a bordo de OEM. 
“Nos próximos anos, poderemos 
oferecer sistemas de carga 
muito poderosos para o mundo 
doméstico, destinados a veículos 
elétricos."

Diversificação reforçada

Além disso, o grupo continua 
desenvolvendo suas outras gamas, 
começando com processos de 
aquecimento por indução, manuais 
e automáticos, que também 
estão se tornando cada vez mais 
inteligentes. Eles são equipados 
com sensores térmicos, como o 
Power Heat Controler, que permite 
controlar e regular as temperaturas. 
A gama de plasma também não é 
esquecida. Agora, ele se estende de 
20 a 125A e anuncia, aqui novamente 
, em breve, a possibilidade de 
integrar as máquinas nas mesas 

de corte. Destinado especialmente 
ao mundo da construção, a gama 
ArcPull de sistemas de soldagem 
a arco tirado está expandindo, por 
sua vez, com um modelo que exibe 
350 A, possibilitando a soldagem 
de pernos de 8 mm. Ainda deve 
aumentar em intensidade.
A Gys também está enfrentando 
o mercado de metrologia, 
oferecendo a seus distribuidores ou 
seus clientes e grandes contas uma 

maleta de calibração de gerador, fácil 
de usar no contexto da verificação 
anual obrigatória de equipamentos 
de soldagem, ligada ao cumprimento 
das Norma EN 1090.
Não há dúvidas sobre isso, há sempre 
muita excitação e ímpeto em Gys. 
Além disso, a empresa, que emprega 
750 pessoas no total, incluindo 560 
em França (300 na produção), tem 
uma política activa de recrutamento 
de cerca de vinte pessoas, para a 
França mas também para as suas 
filiais de vendas na Alemanha, Grã-
Bretanha e Itália. "Estamos num 
estado de espírito positivo.
Estamos avançando, continuamos 
construindo o futuro para apoiar 
nossos clientes diariamente, na 
França e no exterior ”, destaca Bruno 
Bouygues, CEO da empresa familiar. 
Assim que a visibilidade dos mercados 
for um pouco mais clara, a empresa 
familiar não excluirá a aquisição nos 
próximos anos. “Estamos atentos às 
oportunidades. A aquisição de um 
concorrente com uma base técnica 
na Europa ou nos Estados Unidos, 
por exemplo, poderia fazer sentido."

Uma nova parceria com a Tesla

Líder tecnológico mundial em soldagem por 
pontos para reparos automotivos, a Gys obteve 
sua primeira certificação em solda por pontos 
em 2014 na Tesla. O fabricante francês acaba 
de obter uma segunda aprovação para sua nova 
geração de estações de solda a arco do tipo 
MIG pulsado (AutoPulse 220). Essa segunda 
aprovação fortalece a cooperação técnica entre 
as duas empresas e permitirá à Gys apoiar o 
desenvolvimento da rede Tesla em todo o 
mundo, principalmente nos EUA e na China. 
Com essa nova parceria, a Gys destaca 
sua ascensão no mercado de soldagem a 
arco pulsado MIG e confirma sua capacidade 
de projetar produtos de alta tecnologia que 
atendem aos requisitos do setor automotivo 
global. “É um reconhecimento da experiência 
da Gys. As equipes da Tesla apreciaram a 
nossa capacidade de ouvir as suas 
necessidades e partilhar com eles os 
nossos conhecimentos", diz Bruno 
BOUYGUES.

Agnes Richard

A força de vendas no terreno é apoiada 
na sede por 12 assistentes de vendas e 4 
assistentes de gerenciamento.

Gys conta com três subsidiárias de vendas 
na Alemanha, Inglaterra e Itália. Aqui, o 
escritório localizado perto de Veneza.
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NEOCUT 105
Novo cortador de plasma 105 A 
Potente e robusto, oferece uma capacidade de corte limpa de 
35 mm e até 50 mm por separação. Conectável à mesa  
de corte, o seu modo de Marcação é ideal para rastrear  
e identificar peças.

Fabricado em França

O EXPERTO FRANCES
EM CORTE
manual e automático

www.gys.fr


