Instalação
Elétrica & Mecânica
Automação
Desmontagem & Remontagem

Instalação Elétrica & Mecânica
Você pode confiar em nossa capacidade e conhecimento
na execução de serviços elétricos e mecânicos. Nós
montamos, instalamos e conservamos instalações de
produção inteiras ou unidades individuais. Com a nossa
equipe altamente qualificada, procedimentos claramente
definidos e padrões de qualidade excepcionalmente
rigorosos, asseguramos o funcionamento da sua fábrica
com máxima segurança .
Escopo de serviços
•

Instalação e manutenção em sistemas de alta, média
e baixa tensão;

•

Instalação, manutenção e modernização de sistemas
de iluminação;

•

Sistema de detecção e combate à incêndio;

•

Pontes rolantes & Dispositivos de movimentação;

•

Máquinas operatrizes & Cabines de controle;

•

Sistemas de rádio;

•

Avaliação e diagnóstico de adequação de normas de
segurança (NR10 & NR 12);

Automação
Descubra o potencial de seus processos. Nós desenvolvemos
e realizamos soluções de automação adaptadas às suas
necessidades de produção. Asseguramos uma produção
confiável, eficiente e econômica inserindo modernos
conceitos de otimização sistemática, coordenação e
integração harmoniosa de todos os elementos elétricos.
Sua produção no ritmo que você precisa, com eficiência,
qualidade e segurança.
Escopo de serviços
•

Engenharia de Hardware (EPLAN);

•

Engenharia de Software;

•

Interface de máquinas humanas;

•

Programação de Robô;

•

Instalação Elétrica;

•

Fabricação de cabines de controle;

•

Comissionamento;

•

Otimização;

•

Manutenção (online/offline);

•

Operação;

Desmontagem e Remontagem
Garantir a qualidade da sua produção. Realocamos linhas
de produção completas ou unidades individuais, no prazo
que você precisa e de forma segura. Nosso planejamento
detalhado e processo de operação dinâmico, nos permite
superar os desafios logísticos e cumprir com os prazos
acordados. Realizamos expansões técnicas ou adaptações
em caso de alteração de requisitos.
Escopo de serviços
•

Desmontagem e remontagem técnica de instalações
(células, módulos, ilhas, instalações completas);

•

Desmontagem e remontagem técnica de
equipamentos;

•

Embalagem e acondicionamento;

•

Instalação elétrica & mecânica;

•

Relocações;

•

Modificação de transportadores;

•

Modificação e expansão de linhas de montagem;

Obtenha o melhor da sua
produção
Garanta a melhor instalação técnica para novos ativos,
relocações ou atualizações. Nós cuidamos do perfeito
funcionamento de suas instalações de produção. Para
permitir que você se concentre totalmente no seu core
business, asseguramos que a sua produção funcione de
forma confiável, eficiente e econômica – desde a montagem
e instalação até automação, expansão e otimização.

Tudo a partir de um único
provedor, e com apenas um
objetivo em mente:
Adicionar valor ao seu negócio!
•

Soluções personalizadas desenvolvidas precisamente
às suas necessidades para o fluxo de trabalho de
produção que você precisa;

•

Modernizações técnicas para maior economia e
eficiência;

•

Adequações e reconstruções personalizadas para
tornar seus processos de produção eficientes e
modernos;

•

Pessoal especializado e altamente qualificado
que faz seu trabalho de forma segura, confiável e
flexível;

•

Os mais rigorosos padrões de qualidade e segurança
para garantir a sua entrega;

•

Serviço abrangentes, para que você possa se
concentrar no que importa.
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