Seu parceiro confiável

Serviços e Reparos Especializados
Principais competências
Nossa equipe de serviços e suporte ao cliente garante
processos de bombeamento otimizados, conﬁabilidade operacional e alto desempenho de seus equipamentos rotativos,
independente do fabricante original.
• Reparar e renovar todos os tipos de equipamentos
rotativos (da Sulzer e de terceiros), incluindo: bombas
submersíveis, bombas de processo, agitadores,
depuradores, ventiladores, misturadores e sistemas de
aeração

• Serviços de emergência a todo tempo
• Serviços de manutenção de tempo de parada e
interrupção
• Soluções de engenharia especiﬁcamente dedicadas
para aumentar a conﬁabilidade e o desempenho do
equipamento
• Serviços de gestão associados a contratos de longo prazo
de prestação de serviços de equipamentos
• Serviços de treinamento e consultoria
• Bombas de drenagem para locação

O equipamento certo no lugar certo e na hora certa
Uma drenagem rápida é importante para a produtividade, e necessidades
de bombeamento podem aparecer de forma rápida e inesperada. Quando
isso ocorre, o que se quer são soluções ágeis e seguras.
O Sulzer Rental, nosso serviço de locação, oferece a capacidade de bombeamento que você precisa. Nossos especialistas identificam as bombas
mais eficientes e o arranjo mais eficaz para que o seu trabalho possa seguir
sem interrupções. Neste guia, você encontrará uma linha de bombas de
drenagem disponíveis para locação na unidade Sulzer mais próxima de
você.
Para mais informações sobre serviços, os diferentes modelos e como se
pode alugar, entre em contato.
Sulzer Pumps Wastewater Brasil Ltda.
Nova Lima Service Center
Av. Canadá, 403, Jardim Canadá
34007-654 Nova Lima - Minas Gerais
Brazil
Phone +55 31 3025 6770
www.sulzer.com
E10506 bp 8.2017, Copyright © Sulzer Ltd 2017
Esta publicação é uma apresentação geral. Ela não oferece nenhum tipo de garantia legal ou comercial. Entre em contato conosco para uma descrição das garantias legais e das garantias
oferecidas com nossos produtos. As instruções de uso e segurança serão fornecidas separadamente. Todas as informações contidas aqui estão sujeitas a alteração sem comunicação prévia.

