A JAGUAR
Engenharia de Desenvolvimento
A Jaguar possui um conceituado departamento de Engenharia de Desenvolvimento com profissionais
altamente experientes e especializados no desenvolvimento de soluções para desgastes prematuros e
resistência dos equipamentos. Para nós cada cliente é único, por isso, realizamos projetos exclusivos
de acordo com cada situação, buscando soluções que aumentem a produtividade e reduzam as horas
de paradas forçadas de nossos clientes por quebra de equipamentos.

Atendemos em todo território nacional com reposição de peças e consultorias para
ampla aplicação de bombas, sendo especializados em aplicações de bombeamento de
fluidos complexos. Possuímos um vasto histórico de trabalhos realizados em diversos
segmentos industriais, principalmente nos setores:
MINERAÇÃO
AÇÚCAR E ÁLCOOL
ENERGIA
PETRÓLEO
PAPEL E CELULOSE
QUÍMICO
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REPOSIÇÃO
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Peças para Bombas Helicoidais
Rotores helicoidais de várias geometrias;
Estatores de várias composições de borracha natural a borrachas sintéticas nitrílicas;
Nova borracha resistente à abrasão para bombeamentos de produtos altamente abrasivos;
Articulações para todas as bombas helicoidais (juntas universais e outras);
Eixos de acionamentos ou motriz para bombas helicoidais;
Eixos de acoplamentos para bombas helicoidais;
Vedações de borrachas e coifas protetoras;
Pinos cilíndricos para articulações diversas.

Montagem e desmontagem para bombas
helicoidais
Desmontagem e montagem em bombas helicoidais em paradas
programadas para manutenção;
Equipe técnica especializada para avaliação de bombas
helicoidais no local;
Manutenção no local com supervisão do cliente.

Solução Rápida
A JAGUAR possui estoque de peças de reposição para bombas helicoidais e centrífugas com
atendimento imediato a seus clientes. Conta com equipes de engenheiros e técnicos para a melhor
solução dos problemas de bombas helicoidais nas indústrias, além do melhor suporte técnico para
atender às necessidades específicas de cada cliente. Possui ainda experiência exclusiva e um
diferencial por ser fabricante das melhores bombas para bombeamento de líquidos abrasivos.

O melhor custo/benefício
A JAGUAR possui uma estrutura que possibilita a execução de
manutenções em bombas helicoidais no local. Oferecemos
esses serviços nas paradas industriais com equipamentos
especializados que permitem a realização do trabalho em
tempo reduzido, dando a nossos clientes a oportunidade de
supervisionar o trabalho e gerando o melhor custo beneficio.

