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Eficiência comprovada por quem mais 

entende

 � Experiência

 � Qualidade

 � Flexibilidade

 � Precisão

Como parte da estrutura global da ANDRITZ SEPARATION, nossa 

equipe de serviços e suporte técnico se dedica a manter a sua produ-

ção em pleno funcionamento. Em nossas instalações em Pomerode, 

estamos totalmente equipados para atender uma grande variedade 

de necessidades, desde um serviço básico e peças de reposição 

até o recondicionamento e modernização de equipamentos. Para 

a sua conveniência, investimos constantemente em nosso inventá-

rio para garantir o pronto atendimento. Se você precisar de peças 

de reposição, aluguel de equipamentos, apoio local, treinamentos, 

testes de laboratório, reformas, upgrades ou modernização do seu 

equipamento, a ANDRITZ SEPARATION é o parceiro ideal. 

Entre em contato e uma equipe preparada, com foco na melhoria 

e na eficiência operacional, irá atendê-lo.

Centro de Serviços – Pomerode
Mantendo a sua empresa em movimento  
Qualidade. Velocidade. Precisão. Esses são alguns dos princípios que guiam o 
centro de serviços e assistência técnica de Pomerode, que há anos auxilia em 
complexas operações de separação industrial.

Nossa equipe em Pomerode tem anos de experiência no reparo de 

equipamentos como centrífugas e filtros prensas, além da fabricação 

de lonas filtrantes e fornecimento de peças. Também oferecemos má-

quinas usadas certificadas e assistência técnica local, que garante 

praticidade e expertise exatamente onde e quando você mais precisa.

Nosso centro de serviços (filtro prensa, centrífugas, secadores, peneiras, etc)

Serviços para filtro prensa

Filtro prensa (novo e reformado)

Produção local de lonas filtrantes



Capacidades

 � Reparos nas mais variadas marcas de centrífugas decanter (até 1.600 mm de 

diâmetro e 8.000 kg) 

 � Fabricação de lonas filtrantes 

 � Laboratório e testes para otimização de processos

 � Máquinas de segunda mão e aluguel de equipamentos 

 � Parque industrial de 9.000m² e centro de assistência de 540 m² para sol-

dagem, usinagem, balanceamento, desmontagem/montagem e testes de 

performance. 

 � Soldagem de aço carbono, aço inoxidável, aplicação de pó para aumento da 

resistência à abrasão e aplicação de tiles em carboneto de tungstênio

 � Recuperação de superfície interna do tambor com equipamento móvel para 

usinagem e esmerilhagem 

 � Equipamentos piloto para testes de aplicação, parâmetros de processo e 

dimensionamento de capacidades
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Com a ANDRITZ SEPARATION, a sua empresa obtém aces-

so a um dos maiores fabricantes mundias em OEM para 

sistemas de separação sólido/líquido, incluindo marcas de 

renome como Bird, KHD, Guinard e outras. Seja para peças 

de reposição, aluguel de máquinas, assistência local, repa-

ros ou modernização do seu equipamento, a ANDRITZ  

SEPARATION é a empresa correta. Atuamos desde a consul-

toria inicial, até acordos de assistência, otimização da fábri-

ca, automatização e programas de treinamento. Buscamos 

sempre minimizar o tempo de inatividade e aumentar a pre-

visibilidade das operações, melhorando simultaneamente a 

eficiência produtiva. Possuímos 550 especialistas e centros 

globais de assistência, o que garante o suporte técnico ne-

cessário em todas as localizações. Estamos abertos a discu-

tir como melhorar as operações da sua fábrica, aumentando 

os índices de eficiência e produtividade.

What’s your biggest separation challenge?

Ask your separation specialist.

Seu fornecedor
em serviços

Fabricação local de 
lonas filtrantes

Peças de reposição de OEMs 
ou de qualidade OEM em 

estoques locais

Suporte local
Centros de serviços e 

assitência técnica local

Aluguel e máquinas  
de segunda-mão

Máquinas de segunda mão 
e aluguel de máquinas 

certificadas

Reparos e atualizações
Otimização do desempenho 

das máquinas e dos 
processos, reparos,  

adaptação e  
modernização

Otimização de 
processo

Ferramentas de automação 
e experiência em 

processos para alavancar 
seus lucros

Treinamento
Treinamento de operadores  
e seminários personalizados 

para a equipe de operação 
e manutenção

Acordos de serviço
Manutenção preventiva, 

desde contratos para peças 
de reposição, manutenção, 

inspeção e reparos, até 
atualizações e 

operação

Laboratório e  
testes 

Laboratório capacitado para 
testes de otimização dos  
processos e atualização 

de equipamentos


