Estrutura, qualidade e
segurança em serviços para
plataformas aéreas
• MANUTENÇÃO • REFORMA • RECUPERAÇÃO • TREINAMENTO

Investir em qualidade é investir na vida.
•

EXPERIÊNCIA

•

ESTRUTURA

•

CAPACIDADE TÉCNICA

Investimento e retorno devem andar juntos, principalmente quando se trata da manutenção, reforma e recuperação de plataformas
aéreas. Estes equipamentos não podem falhar nunca, pois de seu perfeito funcionamento depende o maior retorno possível: a
vida humana.
A soﬁsticada combinação de sistemas mecânicos, hidráulicos, elétricos e de eletrônica embarcada nas plataformas foi projetada para
oferecer altos níveis de segurança, conﬁabilidade e qualidade de operação, mas requer cuidados de pessoal tarimbado e bem equipado.
Sob esta perspectiva, todo investimento é compensado, desde que seja em um trabalho de qualidade, garantido por quem tem nome,
estrutura e experiência no ramo.

Caso de sucesso:

Recuperação de autoplataforma aérea Bronto Skylift F52 HDTI
Os mais de 3,3 mil quilômetros até seu cliente não foram problema para a recuperação de equipamento vital para a
segurança pública de uma grande cidade. A Sul Equipamentos cuidou de tudo, desde o transporte para suas
oﬁcinas em Curitiba, PR, até a entrega ﬁnal na guarnição de origem em Natal, RN. O equipamento era
de qualidade, mas 10 anos de inatividade exigiram atenção cuidadosa.
Nas instalações da empresa, a plataforma foi completamente desmontada e
examinada peça a peça. Todos os sistemas mecânicos, hidráulicos,
elétricos e eletrônicos foram cuidadosamente trabalhados num
processo ininterrupto de várias semanas. Além da simples troca,
diversas peças tiveram de ser totalmente recuperadas para
retornarem à condição original padrão de operação. A regra era
inﬂexível: cada problema só estaria resolvido quando a solução
fosse exaustivamente testada. Depois de tudo pronto e aprovado,
a equipe de acabamento cuidou dos detalhes de ﬁnalização,
como limpeza, pintura e adesivagem.
O resultado foi a transformação de um equipamento inútil de altíssimo
custo em ferramenta de trabalho com aparência de nova, plenamente operacional
e pronta para salvar vidas e patrimônio a qualquer momento. Os serviços prestados pela
Sul Equipamentos incluíram ainda o treinamento do pessoal de manutenção preventiva na unidade de destino,
pois esta é obrigatória e deve ser constante para o funcionamento de plataformas aéreas de qualquer marca.

Sul Equipamentos, experiente em máquinas pesadas, especialista em Brasil
Máquina parada signiﬁca custo sem receita. Esta é a visão da Sul Equipamentos desde sua fundação no ano 2000. Suas raízes,
entretanto, são mais antigas: seu fundador está no mercado de máquinas pesadas desde as grandes obras da expansão viária dos
anos 1960 e do milagre econômico da década de 1970. Esta vivência trouxe um profundo conhecimento da realidade nacional e foi
fundamental na decisão de investir sempre em treinamento, equipamentos e na busca e retenção de talentos.
A Sul Equipamentos acompanha a evolução tecnológica do setor e dispõe de estrutura completa em mecânica, hidráulica, elétrica e
eletrônica embarcada, além de acabamentos como pintura, entre outros. Ocupando uma área de 3 mil m², suas instalações permitem
a prestação de serviços de qualidade em recuperação, manutenção eventual ou preventiva e reforma de máquinas pesadas, com
capacidade de atendimento a todas as regiões do País.
No segmento de autoplataformas aéreas, a Sul Equipamentos também está preparada para oferecer aos clientes treinamento operacional
e nas rotinas de manutenção preventiva indispensáveis ao funcionamento dessas máquinas.
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