MAIS DE

125 anos

Manuseio de Cargas
Pesadas com Precisão Suiça

D E E X P ER

Sempre que necessitar Elevar ou Mover –
nós temos a Solução.

IÊ N C I A

Heppenstall Technology – é líder no mercado em projeto, Engenharia e fabricação de soluções sob medida de Equipamentos para Manuseio de Cargas Pesadas para indústrias siderúrgicas e de alumínio, portos e terminais. Atualmente sediada
na Suiça e tendo suas origens nos Estados Unidos da América, a companhia desenvolve equipamentos para o manuseio
de cargas pesadas desde 1889. Heppenstall se dedica ao desenvolvimento de soluções inovadoras para movimentação
de cargas, fornecendo equipamentos que aumentam a produtividade e a eficácia de negócio de seus clientes. Fornecemos equipamentos nos quais se pode confiar.
Com a aquisição, em 2009, da empresa WOKO Eletroímãs para Cargas Pesadas, localizada na Alemanha, o Grupo Heppenstall
Technology fortaleceu sua posição no mercado, fornecendo substancial valor agregado aos seus clientes.

Seu Especialista em Equipamentos para Levantamento
de Cargas Pesadas
Elenco universal de Equipamentos para
Indústrias Siderúrgicas e de Alumínio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tenazes para Placas
Tenazes para Blocos
Tenazes para Tarugos
Tenazes para Bobinas Horizontais
Tenazes para Bobinas Verticais
Tombadores de Bobinas
Aprumadores de Bobinas
Ganchos-C
Elevadores de Chapas
Tenazes para Cilindros de Laminação
Eletroímãs Industriais
Barras de Carga
Ganchos Giratórios para Pontes Rolantes
Caçambas de Mandíbulas
Garras para Sucata

Equipamentos para Portos e Terminais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distribuidores de Cargas para Containers
Distribuidores de Cargas através de Eletroímãs
Tenazes e Eletroímãs para Manipuladores de Containers
Tenazes e Eletroímãs para Empilhadeiras
Tenazes e Eletroímãs para Placas
Elevadores Motorizados para Chapas
Eletroímãs para Sucata
Tenazes para Sucata
Garras para material a granel

Prestação de Serviços:
•
•
•
•
•
•
•
•

Auxílio para avaliação de equipamentos
Recomendação competente durante a fase de projeto
Assistência técnica local
Instalação e Posta em Marcha
Recondicionamento, Reparos e Revisão
Modernização
Manutenção rotineira
Sobressalentes

Dedicada a Forencer ao Cliente o Melhor Valor,
Qualidade e Serviço
Heppenstall cobre inteiramente a cadeia de valor agregado para equipamentos de elevação de cargas pesadas. Soluções sob medida, produtos de Engenharia projetados segundo as necesidades do cliente. Fabricação rápida e tempos
curtos de entrega. Especialistas profissionais que prestam assistência na instalação, no funcionamento e na manutenção. As seguranças do pessoal e dos materiais são de nossa mais alta prioridade. Fornecemos produtos robustos e
seguros, dignos de confiança.

Projeto e Engenharia
Em estreita cooperação com o cliente, comprendemos
exatamente vossas necessidades específicas e em
conjunto buscamos a solução ótima.

Novo Produto

Fornecemos
sobressalentes
originais durante o
transcurso da vida
útil dos
equipamentos.
Tempos de resposta
curtos ocorrem sem
que seja necessário
solicitar.

Heppenstall aplica
as mais recentes
tecnologia e inovação
na fabricação de
equipamentos de
elevação.

Recondicionamento e
Modernização
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Sobressalente

ETÊN

O recondicionamento
e a modernização
alongam a vida útil
econômica dos
equipamentos.

Heppenstall realiza serviços e manutenção dos equipamentos de acordo
com cada tipo. A manutenção rotineira é essencial para a operação e a
segurança dos equipamentos e reduz os custos com horas paradas.

Inspeção e Manutenção

Instalação
A instalação
profissional e o
proceso de posta em
marcha são
executados por
pessoal altamente
qualificado. Procesos
comprovados e
consolidados
asseguram uma
execução rápida.

Pionera em Tecnologia de Equipamentos de
Elevação de Cargas Pesadas – Por mais de 125 Anos
Baseada em sua grande experiência, excelente
Engenharia, amplo conhecimento e critério econômico, Heppenstall Technology é seu fornecedor
confiável de equipamentos de elevação. Transferimos vossas necessidades e ponto de vista
aos produtos sob medida. Qualidade superior e
produtos duráveis nos distiguem. Nossa rede de
vendas e serviços globlais garantem assistência
mundial e a qualquer momento. Conte conosco e
com nosso profundo conhecimento!
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Precisão Suiça, Alta Qualidade e Máxima
Segurança – Sem Meio-Termos
Vossos Benefícios:
•
•
•
•
•

Projetamos produtos para suprir o mais alto valor ao longo de suas vidas úteis
Asseguramos a máxima rentabilidade possível do investimento
Projeto minucioso para englobar os requisitos de elevação da indústria pesada, sem meio-termos
Qualidade superior de acordo com os conceitos e normas de segurança internacionalmente reconhecidos
Garantimos alta segurança para vossos empregados e máxima produtividade para vossos negócios

Heppenstall Technology AG
Gewerbestrasse 5
6330 Cham 2
Suiça
Telefone +41 41 749 80 00
Fax +41 41 749 80 01
info@heppenstall.ch
www.heppenstall.ch

BRO 06-2016 PT © 2016 Heppenstall
Todos os direitos reservados
Especificações sujeitas a modificações
Produzido por: marketingwerkstatt.ch

