Quando a confiabilidade não
pode ser comprometida

serviços mecânicos
para bombas centrífugas e compressores alternativos

centro de serviços autorizado
baker hughes

serviços
mecânicos em
equipamentos
rotativos
A empresa SINTEMAR é Channel
Partner da Baker Hughes, realiza o
serviço técnico em Espanha e Portugal
de Compressores Alternativos e
Bombas Centrífugas do fabricante
Nuovo Pignone.
Como Centro de Serviços Autorizado
da Baker Hughes a SINTEMAR trabalha
como Serviço Pós-venda, fornecedor
de Peças originais e Oficina de
Maquinagem de equipamentos rotativos.
Também oferece os serviços habituais de
instalação, alinhamento, grouting e
reparação de cementações de
equipamentos dinâmicos.
A equipa de profissionais da SINTEMAR
presta um Serviço Mecânico Integral ao
longo da vida dos equipamentos rotativos
dos seus clientes, garantindo um alto
nível de serviço técnico e de execução,
otimizando os tempos de intervenção
em consonância com as necessidades do
cliente.

serviços
Engenharia
Montagem
Commissioning e start up
Manutenção
Reparações
Análise de avarias
Upgrades
Maquinagens
Fornecimento de peças

Manutenção de bombas multicelulares,
desmontagem de carcaça e impulsores.

Fabricação de peças de emergência
Programas de manutenção
Formação

Instalação de novos anéis de desgaste e
fabrico de junta de carcaça.
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fornecimento
de peças
originais
A SINTEMAR fornece as peças originais
dos equipamentos. Para além disso,
oferece o fabrico aditivo em impressão
3D para peças originais e de outros
fabricantes por meio da engenharia
inversa.
Também dispõe de fabrico local de
peças de emergência Baker Hughes
conforme especificações originais com
suporte da engenharia da Baker Hughes
e de novos materiais para aumentar a
eficiencia e os intervalos MTBM e MTBR.

Trabalho de manutenção em
compressor alternativo.

oficina de
maquinagem
Em colaboração com oficinas
aprovadas pela Baker Hughes, a
SINTEMAR possui um serviço de
maquinagem, fabrico e reparação de
peças que conta com:
Tornos, broqueadoras e fresadoras
de controlo numérico
Soldadura TIG, MIG E MAG

Pormenor do compressor alternativo
em processo de manutenção.

Brocas, máquina de rosqueamento e
entalhadora
Câmara de jateamento
Retificadoras
Banco de ensaios hidráulicos
Prensa hidráulica
Forno de tratamentos térmicos
Equipamento de equilibragem
dinâmica
Centro de metrologia Innovalia

Controlo da cambota
no centro de verificação.
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contato
Espanha e Portugal
Oficina Central
Edificio Udondo
Ribera de Axpe, 50-5ª Andar
48950 Erandio, Vizcaya, Espanha
(+34) 944 800 753
(+34) 634 443 045 Móvel 24/7
sintemar@sintemar.com
portugal@sintemar.com

Divisão Equipamentos Rotativos
Polígono Industrial Urazandi
Parcela 1, Nave 5
48950 Asua – Erandio (Vizcaya) Espanha
(+34) 944 800 753
(+34) 676 131 186 Móvel 24/7
sales.bakerhughes@sintemar.com

O nosso compromisso é a confiabilidade
Depois de mais de 55 anos de história, o acordo com a Baker Hughes consolida a experiência da SINTEMAR no âmbito dos
Serviços Mecânicos. Com uma Equipa Técnica certificada pela Baker Hughes, a SINTEMAR garante um serviço local de primeiro
nível, minimizando os tempos de resposta em termos de manutenção e reparação de equipamentos rotativos com suporte do
fabricante (OEM).
Clientes de referência
REPSOL, CEPSA, BP, ENAGAS, GALP, DOW CHEMICAL, UBE CHEMICAL, IQOXE...

www.sintemar.com

