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Acima, fresadora ferramenteira com capacidade de 
movimentação de 1000 mm (eixo X), 1000 mm (eixo Y) 
e 500mm (eixo Z). Abaixo, mandrilhadora com 
capacidade de usinagem de até 3 toneladas.

Versátil, a Usinshore trabalha 
com peças de pequeno, médio 
e grande porte para atender às 
necessidades personalizadas 
de cada tipo de cliente.

À esquerda, dois terminais de 
testes, tipo de peça ideal para 
o maquinário da Uninshore, 
pois a empresa trabalha com 
usinagem de acordo com as 
especificações do cliente.

Compromisso  
com a qualidade
A Usinshore iniciou suas atividades na 
Região Metropolitana de São Paulo no dia 
30 de janeiro de 2013. Fundada como 
fruto da sociedade entre Eduardo Mattera 
Malassise e Bruno Augusto Michelini, a 
empresa é resultado do trabalho de 
idéias que os amigos de infância tiveram 
ainda na juventude, quando faziam  
curso técnico na área de usinagem.  
A Usinshore tem como principais valores 
honrar o compromisso com o cliente, o 
cumprimento das obrigações de forma 
efetiva e o respeito permanente por seus 
funcionários. Hoje, a empresa mantém 
uma sede no Grande ABC e não para de 
investir para crescer dentro do setor.
Para os próximos anos, a especialista em 
usinagem pretende continuar a trabalhar 
para impulsionar a performance, 
quantidade e qualidade de seu 
maquinário e, no futuro, agregar outros 
serviços às suas especialidades e 
oferecer atividades ainda mais completas 
aos seus atuais e potenciais clientes. 

À direita, vista frontal de CNC com 1000 mm de 
distância entre pontas e 400 mm no diâmetro. 
Abaixo,  trabalho em torno mecânico com 3000 mm 
de distância entre pontas e 800 mm no diâmetro.

Ao lado direito,  
fresadora 
ferramenteira com 
capacidade de 
movimentação de 
1000 mm (eixo x), 
1000 mm (eixo y), 
500mm (eixo z); ela 
suporta peças de 
até 3 toneladas.
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