Inovação a
seu serviço

Soluções de Ponta em Bombeamento e
Mistura para a Produção de Açúcar e Etanol
Conhecimento Comprovado
Com instalações para testes em escala
real, a Sulzer proporciona a você:
• Maior excelência hidráulica
• Cobertura exclusiva de aplicações
• Experiência em lidar com a
diversidade de líquidos e aplicações
da indústria
• Conhecimento profundo em
aplicações derivado de nossa longa
experiência

Produtos que se Ajustam à sua
Necessidade
• Proximidade com o cliente para desenvolvimento das melhores soluções
para aprimorar os seus processos
• Confiabilidade comprovada,
ampliando o tempo de operação e
minimizando avarias
• Produtos de alta eficiência energética,
com custos reduzidos no ciclo de
vida e menor impacto ambiental
CAPTAÇÃO DE
ÁGUA

Bagaço

UTILIDADES

DESTILAÇÃO

DESIDRATAÇÃO

TRATAMENTO
DE EFLUENTES

CLARIFICAÇÃO DO
CALDO

Bagaço

MOENDA DE
CANA

Caldo
PURIFICAÇÃO peneirado

Calcário

PRODUÇÃO DE
LEITE DE CAL

Caldo diluído

DIFUSORES

Caldo bruto

Cana

Nossa ampla oferta de serviços inclui, por
exemplo, auditorias energéticas, programas para entrega rápida de peças e componentes, conjuntos pré-configurados
para retrofit de produtos, diversos kits de
serviços e resolução de problemas.

COGERAÇÃO

EVAPORAÇÃO

Cana

Serviços Qualificados à sua Porta
Onde quer que você esteja, a Sulzer está
próxima a você, fornecendo serviços qualificados e suporte competente e customizado – durante todo o ciclo de vida do
produto e a qualquer hora do dia.

Melaço

EVAPORAÇÃO

CRISTALIZAÇÃO

Açúcar bruto

Bioetanol

Ampla Cobertura para Suas Aplicações
A Sulzer, com seu amplo portfólio, oferece serviços e soluções inovadoras de agitação, mistura e bombeamento para os
principais processos na indústria de açúcar, etanol e cogeração de energia - além de produtos de alta eficiência energética
para o tratamento da água e efluentes.  Materiais avançados, soluções inovadoras de selagem e maior eficiência global garantem confiabilidade aos processos, com mínima necessidade de manutenção.
Juntos podemos aprimorar as condições para que sua empresa atinja todas as metas de performance, confiabilidade, segurança e sustentabilidade.

Bombas AHLSTAR

Bomba de Processo A

Bomba Monobloco

Bomba Resistente a
Desgaste W

Bomba Não
Obstruível N

Bombas Autoescorvantes e de Remoção de
Gases A, N e W

Bombas A, N e W com
Separador de Gases

Bomba Multiestágio
Segmentada MC/MD

Bomba de Dupla Sucção
Bipartida Axialmente
SMD/SMN

Bomba Cantiléver
Não-obstruível NKP/WKP

Bomba Vertical Tipo
Turbina JTS

Aerador Submersível
modelo ABS XTA/XTAK

Sistema de Discos
Difusores modelo
ABS Nopon

Bombas Especializadas

Bomba de Processo
CPT ANSI

Bomba Multiestágio
Segmentada MBN

Agitadores

Agitadores Scaba e
SALOMIX® com
Montagem Lateral

Equipamentos MC®

Agitadores Scaba e
SALOMIX® com
Montagem de Topo

Sistema de
Bombeamento SCP

Bombas Submersíveis, Misturadores e Compressores

Misturador Submersível
modelo ABS XRW

Bomba Submersível
para Efluentes modelo
ABS XFP

Turbocompressor
modelo ABS HST

Misturador-aerador
Submersível modelo
ABS OKI
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