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PrimeServ Niterói - do tamaho da sua necessidade.
Seu novo “one-stop-shop” - todas as soluções, juntos em um só lugar
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Nova oficina de ponta
PrimeServ Niterói

A nova moderna oficina MAN PrimeServ e matriz da MAN Energy Solutions
Brasil, localizada na zona portuária de Niterói, próximo a acessos importantes à
cidade do Rio de Janeiro, integra nossas duas divisões, Marine & Power e
Industrial, aumentado a nossa capacidade em soluções de serviços e reparos
para equipamentos rotativos como motores e turbomáquinas.

Nossa nova oficina “one-stop” garante
excelência em serviços diferenciados,
com intuito de proporcionar a melhor
solução local e garantir a disponibilidade
do seu equipamento, minimizando
downtime e custos.
Oferecemos o melhor em manutenção e
reparo, com experiência técnica por
meio de uma ampla gama de serviços,
incluindo desde reparos e renovações
de componentes individuais até revisões
completas, testes e inspeções ou
reparos complexos, incluindo resposta
rápida e alta flexibilidade em caso de
interrupções não planejadas ou
situações de emergência.
O nosso portfolio de serviços suporta
não só as marcas OEM, como MAN,
B&W, Mierless, Ruston, Paxmann,
Pielstick, Sulzer, GHH, Borsig bem como
equipamentos de outros fabricantes via
nossa marca PrimeServ Omnicare.

Soluções de serviço para:

Equipamentos e capacidades

– Turbocharger
– Motores marítimos e estacionários e
todos os seus componentes
– Turbocompressores (radiais e axiais)
– Turbinas a vapor e a gás
– Equipamentos industriais (bombas,
caixas de engrenagens, etc.)

- Fresadoras
- Equipamento de teste não destrutivo
- Tornos (manuais e CNC)
- Balanceamento de rotor e demais
equipamentos rotativos
- Brunimento de camisas de cilindro em
máquina automática
- Tanque de limpeza ultrassônica
- Jato de areia e cabine de pintura
- Cabine de teste do injetor de
combustível
- Retífica de válvula 4T e 2T
- Retífica de sede de válvula
- Laboratório de análise réplicas
- Equipamento de medição de camisas
de cilindro “in-situ”
- Equipamento de usinagem de eixos
“in-situ”

Serviço de campo
Os serviços de campo da MAN
PrimeServ lhe dão curtos tempos de resposta e acesso aos recursos e
conhecimento profundo de um OEM
líder onde quer que você esteja.
Engenheiros e especialistas de serviço
locais garantem a máxima flexibilidade,
tanto de pessoal qualificado para
montagem on-site ou técnicos
experientes para supervisionar seu
pessoal ou subempreiteiros.

Melhorias em destaque
– 2.400 m2 de área útil
– Maior escopo de serviços
– Plena intergração com o centro de
reparos complexos MAN PrimeServ
Petrópolis
– Maior capacidade de içamento de até
40 toneladas
– Tecnologia de ponta com novos
equipamentos pra reparos “in-house”
– Tanque de ultrassom para limpeza de
componentes
– Aumento significativo da área para
carga e descarga
– Acesso rápido e fácil sem restrições
– MAN PrimeServ Academy integrada

24
365
horas / dia

dias / ano

MAN PrimeServ Niterói:
Seu novo „One-Stop-Shop“.
Todas as soluções, juntos em um só lugar.

