Soluções em materiais antidesgaste e serviços.

Competência nas Indústrias de Mineração, Siderurgia, Cerâmica e Agregados.

Schenck Process Group

www.schenckprocess.com.br

Atuando localmente para apoiar as suas necessidades,
o Schenck Process Group está presente onde você está
Nosso grupo de empresas, por operar de maneira complementar
e integrada, é o parceiro ideal em soluções globais de pesagem,
dosagem, peneiramento e automação de toda a indústria de
processo. Se você está planejando plantas de processamento,
movimentação de granéis sólidos, controle de fluxo de material,
pesagem de produtos ou automatizar as operações de fabricação
e transporte, o Schenck Processs Group é o seu parceiro de
confiança.

Referência em tecnologia antidesgaste
Fundada em 1975, a Pentec se tornou um dos principais
fabricantes de produtos em poliuretano e borracha no Brasil,
com suas aplicações em peneiras vibratórias, revestimentos de
moinhos, acessórios para transportadores de correias e outros.
Esta posição foi conquistada através de sua dedicação em
tecnologia, pesquisa, inovação e design, baseados em muitos
anos de atendimento às indústrias das áreas de mineração,
siderurgia, cerâmica e agregados.

»
»
»
»

3.000 funcionários em todo o mundo
Escritórios múltiplos em 33 localidades
Mais de 130 representantes locais
Mais de 30 postos de suporte no mundo,
oferecendo serviços focados no cliente
» 22 Plantas de fabricação no mundo

Em junho de 2011, a Pentec Soluções em Mineração passou
a integrar o Schenck Process Group, líder mundial em
soluções de tecnologia para processos de pesagem, dosagem,
peneiramento, filtragem de ar, transporte pneumático e
automação industrial.

Soluções completas
para suas necessidades

Atendimento remoto
Manutenção remota em tempo real e linha direta individual

Gestão de manutenção e sobressalentes
Contratos de serviços e peças. Deixe a sua manutenção conosco
e evite inventário duplo.

FitnessCheck
Inspeção geral incluindo recomendações.

VIDA ÚTIL DO PRODUTO

Monitoramento
Monitoramento de equipamentos em tempo real.

Pesquisa & desenvolvimento em parceria com a
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Identifique o tipo e perfil de revestimento de moinho mais
adequado para sua aplicação e otimize sua duração e eficácia
na moagem.

Programa de reforma ou modernização
Reforma ou modernização planejada para aumentar a vida útil
dos seus equipamentos.

PROGRAMAÇÃO DO
CICLO DE VIDA

Programa de trocas
Reduza o tempo de inatividade e troca de peças críticas.

Telas de poliuretano

Telas de borracha
e acessórios para
diversas aplicações

Módulo de impacto com barreira diagonal

Módulo em borracha com slot

Módulo em poliuretano com slot alongado

Módulo em borracha para aplicação em
escalpe

Módulo em poliuretano VR

Módulo em borracha autolimpante de
alta flexibilidade

Módulo em poliuretano VR slot com “rider
bars”

Módulos em borracha para diversas
aplicações

Módulo em poliuretano com desviadores de
fluxo

Réguas de fixação tipo encaixe rápido

Módulo em poliuretano para corte elevado

Fixação por pinos

Módulo piramidal para drenagem e
desaguamento

Diversos tipos de fixações para suas
aplicações

Revestimentos
de moinhos

Acessórios
para transportador
de correia e outros

Revestimentos de moinhos

Barras de polia (pulley bars)

Placas dupla onda

Lençóis e revestimentos em borracha

Placas de desgaste para moinhos

Mesas de impacto

Barras elevadoras para moinhos

Revestimentos de chute

Aplicações pesadas com cap metálico de
alto cromo

Raspadores primários

Grelhas

Raspadores secundários

Inspeções e trocas de revestimentos de
moinhos

Trommels completos
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O Schenck Process Group é líder de mercado global no setor de
pesagem industrial e tecnologia de dosagem /// sistemas de classificação e separação de materiais a granel ///
captação de particulados e tecnologia de filtragem de ar /// soluções de transporte pneumáticos e mecânicas ///
tecnologia de automação e diagnósticos

