
SEPARATION

MANTENHA A PRODUTIVIDADE 
E DISPONIBILIDADE DE SEU 

PROCESSO
PEÇAS DE REPOSIÇÃO E DE DESGASTE

O segredo do sucesso está em 

manter a sua linha de produção 

sempre ativa. É por este motivo que 

a ANDRITZ realizou investimentos 

consideráveis no armazenamento de 

peças de reposição. Independente 

da localização da sua empresa, o 

nosso compromisso é garantir uma 

entrega rápida e confiável das 

peças que você precisa, seja a partir 

dos nossos estoques locais ou em 

consignação. Exceto as peças de 

desgaste, todas as nossas peças de 

reposição têm garantia de até doze 

meses contra defeitos de fabricação 

e material. Possuímos 150 anos de 

experiência em OEM, adquirida a 

partir de uma base instalada de 

mais de 55.000 máquinas. A nossa 

equipe global de especialistas em 

separação sólido/líquido pode 

ajudar você a reduzir os custos, 

melhorar a segurança e economizar 

energia. Trabalhamos com um 

grande número de marcas OEM 

conhecidas no mercado.  



ANDRITZ.COM/SEPARATION

ÁFRICA
ANDRITZ Delkor (Pty) Ltd.  

t: +27 11 012 7300

service.separation.za@andritz.com

ASIA
ANDRITZ Singapore Pte. Ltd.  

t: +65 6512 1800

separation.sg@andritz.com

AUSTRALIA
ANDRITZ Pty. Ltd. 

t: +61 3 8773 4888

separation.au@andritz.com

CHINA
ANDRITZ (China) Ltd. 

t: +86 400 1034 188

separation.cn@andritz.com

EUROPA
ANDRITZ AG

t: +43 316 6902 2297

service.separation@andritz.com

AMÉRICA DO NORTE
ANDRITZ Separation Inc. 

t: +1 817 465 5611

service.separation.us@andritz.com

AMÉRICA DO SUL
ANDRITZ Separation Ltda. 

t: +55 47 3387 9115

separation.bra@andritz.com

QUAL É O SEU MAIOR DESAFIO

EM PROCESSOS DE SEPARAÇÃO?

A ANDRITZ Separation é líder global em tecnologias para separação sólido/líquido e possui mais de 

2.000 especialistas em 40 países. Por mais de 150 anos, é uma força motriz na evolução de soluções 

e serviços para  processos de separação nos mais variados ramos industriais, como saneamento, 

alimentos, químicos, minérios e mineração. Como OEM para muitas das marcas líderes no mundo, nós 

temos as soluções e serviços para ajudar o seu negócio nos desafios futuros, onde quer que você 

esteja e qualquer que seja o seu desafio  em processos de separação. Ask your separation specialist!
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