
Centro de 
serviços  
Serra

A Sulzer é um dos líderes mundiais na fabricação de bombas centrífugas. Estamos dedicados à melhoria dos 
processos de bombeamento de nossos clientes e à confiabilidade operacional. Nossa equipe de serviços de 
suporte ao cliente atende prontamente às demandas de serviço da indústria e está focada em garantir alto 
desempenho para todas os modelos de equipamentos rotativos. Com uma ampla rede global de centros de 
serviços, a Sulzer é seu parceiro ideal em serviços.

Especialidades em serviços
• Manutenção em equipamentos rotativos Sulzer e de 

outros fabricantes, incluindo: bombas centrífugas 
submersíveis e de processo, agitadores, aeradores, 
misturadores, depuradores e ventiladores.

• Projetos de modernização, melhorias e atualização 
tecnológica.

• Aplicação de revestimentos cerâmicos e reparo de 
componentes.

• Planejamento de paradas gerais e programadas.
• Serviços de alinhamento a laser em equipamentos 

rotativos.
• Serviços de balanceamento.
• Serviços de controle de sistemas (correção 

de lista técnica, padronizações de cadastro, 
intercambiabilidades de peças e equipamentos).

• Serviços de campo, supervisão de montagem, 
análise de vibração, comissionamento e start-up.

• Serviços de engenharia de aplicação e manutenção.
• Locação de bombas submersíveis.
• Serviços de lapidação de faces de selos mecânicos.
• Treinamentos de operação e manutenção.
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Recursos e instalações
As instalações de nosso centro de serviços em 
Serra estão totalmente equipadas para o reparo e 
manutenção de todos os tipos de equipamentos 
rotativos. O suporte adicional de peças de reposição 
é fornecido pela rede global de produção Sulzer. Os 
escritórios de engenharia, administração de contratos 
e equipe de vendas prestam atendimento para uma 
ampla variedade de soluções em hidráulica, mecânica 
e metalurgia. Para projetos complexos,os grupos de 
engenharia e tecnologia da Sulzer fornecem suporte 
altamente qualificado ao centro de serviços para o a 
desenvolvimento mecânico e hidráulico.


