Serviço de Aluguer para
a indústria do plástico
Soluções de refrigeração temporárias rápidas e fiáveis

Refrigeração e extração de calor
A refrigeração e a extração de calor são absolutamente
essenciais na sua indústria. A refrigeração é essencial para a
maquinaria envolvida no processo de produção e para reduzir
tempos de ciclo. Os materiais termoplásticos liquefeitos
(polipropileno, nylon e PET) precisam de ser arrefecidos
para solidificar.
Por outro lado, é necessário extrair quantidades consideráveis
de calor do material e da maquinaria envolvida no processo
de produção. Por exemplo:
• Refrigeração da água utilizada para solidificar plástico
extrudido quente.
• Refrigeração do processo de insuflação de película para o
borbulhador: o sistema de refrigeração ou arrefecimento
do ar tem um impacto direto na clareza e na qualidade da
película e na velocidade a que pode ser produzida.
• Refrigeração da maquinaria de processamento e dos sistemas
hidráulicos, como bombas hidráulicas, registos e óleo, para
evitar sobreaquecimento e avarias.
• Refrigeração do local de trabalho quando este aquece devido
ao funcionamento da maquinaria.

Qualquer perturbação no processo de refrigeração poderá ter
um impacto significativo na fiabilidade e eficiência do mesmo,
resultando em perdas na produção e numa fraca qualidade do
produto.

Experiência dos Alugueres Trane para a indústria
do plástico
Quando ocorrem paragens planeadas, emergências ou
picos de produção, os Serviços de Aluguer Trane têm a
experiência e o equipamento necessários para atenuar
significativamente qualquer risco para a produção de plástico.
A Trane disponibiliza soluções de aluguer fiáveis e económicas
para instalações de produção de plástico com vários níveis
de complexidade de design e que o ajudam a manter a
capacidade de AVAC necessária. Os engenheiros da Trane
trabalham em conjunto com a equipa de operações para
realizar uma avaliação pormenorizada dos seus requisitos.
A entrega e instalação de todas as unidades de aluguer
são planeadas garantindo uma integração simples na
sua operação.

Porquê os Serviços de Aluguer Trane?
• Uma gama de unidades ampla, jovem e bem mantida.
• Uma linha completa de acessórios para instalação rápida
e fácil.
• Uma ampla rede de serviços com técnicos experientes com
autorização de fábrica.

Serviços chave na mão do princípio ao fim
A Trane é um líder mundial no fabrico e fornecimento de
equipamento AVAC. Criamos e construímos o equipamento
que usamos para aplicações de aluguer. Os nossos serviços
chave na mão incluem fornecimento, instalação, monitorização
e desmantelamento de equipamento. Ainda mais importante é
o facto de poder contar com os técnicos da Trane para manter
a sua instalação em boas condições de funcionamento. Temos
tudo o que precisa para garantir a sustentabilidade das suas
instalações.

Soluções de refrigeração de um parceiro
de confiança
A Trane tem uma das mais avançadas gamas de equipamento
de aluguer na Europa. Com mais de 1000 engenheiros de
vendas e técnicos de assistência com a melhor formação da
indústria estrategicamente localizados em cada país, a Trane
está na melhor posição para satisfazer as suas necessidades
de aplicações especiais e sazonais. Garantimos soluções
rápidas, seguras e económicas. A nossa equipa de gestores
de conta, engenheiros, técnicos de manutenção e logística
pode transformar rapidamente o equipamento de que
necessita num sistema que funciona e que irá exceder as
suas expectativas.

Contacte-nos
Para alugar um chiller Trane ou para obter mais informações
sobre os Serviços de Aluguer Trane, visite-nos em:

www.trane-chiller-rental.eu
e veja o nosso vídeo sobre os
Serviços de Aluguer Trane
(www.youtube/watch?v=a3wqcmPb1Hg)

Trane® é uma marca da Ingersoll Rand®. A Ingersoll Rand (NYSE:IR) contribui para a qualidade de vida através da criação de
ambientes confortáveis, sustentáveis e eficientes. Os nossos funcionários e a nossa família de marcas—incluindo Ingersoll Rand®,
Trane®, Thermo King® e Club Car® — trabalham em conjunto para melhorar a qualidade e conforto do ar em lares e edifícios;
transportes e proteger alimentos e produtos perecíveis e aumentar a produtividade e eficiência industrial. Somos um negócio
mundial com o compromisso de práticas comerciais sustentáveis no seio da nossa empresa e junto dos nossos clientes.
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Estamos comprometidos com a utilização de práticas de impressão ecológicas
que reduzam os desperdícios.
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