
SEPARATION

EXPERIÊNCIA EM OPERAÇÃO 
E MANUTENÇÃO

SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS 
PERSONALIZADOS

Mesmo com o mais moderno 

equipamento, é sempre possível 

melhorar o desempenho, aumentar 

a disponibilidade e a segurança do 

mesmo. Através dos treinamentos 

oferecidos pelos especialistas em 

OEM da ANDRITZ, compartilhamos o 

conhecimento necessário para que 

você obtenha melhores resultados. 

Seja para aperfeiçoar a operação, 

melhorar a manutenção, implantar 

novas medidas de segurança ou 

automatizar processos, nossos 

seminários e treinamentos são 

adaptados às suas necessidades. 

Com exemplos de boas práticas 

e com estudos de caso, os nossos 

especialistas estão disponíveis 

para ajudá-lo a atingir melhores 

resultados. Capacite sua equipe 

operacional e de manutenção, nova 

ou já existente, com treinamentos 

específicos para potencializar a 

operação dos seus equipamentos.

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.  
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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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