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SERVICE WEG-CESTARI
Especializada na fabricação de redutores e motorredutores, a WEG-CESTARI destaca-se pela experiência e conhecimento comprovados em serviços
e repotenciamentos de redutores multimarcas.
Com máquinas e equipamentos modernos e estrutura fabril dedicada à prestação de serviços, a
WEG-CESTARI preza pela qualidade e excelência,
em todos os seus campos de atuação.

DIFERENCIAIS
Governança corporativa e solidez financeira
Parque industrial moderno com equipamentos
de última geração
Estrutura ágil, flexível e competitiva
Engenharia especializada em melhorias
Sistema de Gestão WMS
Certificações ISO 9001 e ISO 14001

PRINCIPAIS SERVIÇOS
Manutenção preditiva e preventiva;
Serviços de Start-up, incluindo análises de vibração e
alinhamento a laser;
Testes de ruído, vibração e aquecimento;
Boroscopia industrial;
Avaliação de desempenho do equipamento;
Customização de projetos;
Renovação de garantia de fábrica;
Reformas, melhorias e repotenciamento de redutores
multimarcas;
Pronto atendimento para peças de reposição, através da
maior rede de assistências técnicas autorizadas do
segmento de redutores e motorredutores.
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SETORES ATENDIDOS
AÇÚCAR & BIOENERGIA
ALIMENTOS & BEBIDAS
CIMENTO & MINERAÇÃO
SILOS E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS
PLÁSTICO & BORRACHA
QUÍMICA & PETROQUÍMICA
SIDERURGIA
PAPEL & CELULOSE & MADEIRA
CONSTRUÇÃO CIVIL
CERÂMICA
FERTILIZANTES

SERVICE
ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE EM CAMPO

Com o objetivo de aumentar a durabilidade e a
confiabilidade dos equipamentos, reduzindo
os custos de paradas não programadas, a
WEG-CESTARI oferece ao seus clientes o
serviço de análise técnica em campo.
Com os laudos técnicos obtidos através das
análises, é possível prevenir defeitos e garantir
a vida útil do equipamento. Nossos serviços de
campo disponíveis são: Análises de vibração,
Óleo, Boroscopia industrial, Termografia e
Alinhamento a laser.

CAPACIDADE FABRIL
A estrutura fabril da WEG-CESTARI está equipada
com máquinas de última geração, sendo compostas
por centros de usinagem verticais e horizontais, fresadoras, retíficas e tornos CNC, tratamento térmico,
caldeiraria e fundição própria.

Atendimento 24 Horas
Buscando atender com agilidade e flexibilidade,
a WEG-CESTARI disponibiliza um atendimento
personalizado em regime de plantão 24h.
+55 (16) 98125-9851
service@wegcestari.com
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Conheça mais sobre os produtos
e serviços da WEG-CESTARI
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