Soluções em locações temporárias com a marca que você confia
• Conexões Cam-lok – nenhuma ferramenta será necessária
para fazer as interligações elétricas e hidráulicas.
• Suporte estrutural – torna o manuseio do equipamento
mais fácil e mais seguro.
• Modificações elétricas – luzes indicadoras de aviso e
sistemas totalmente confiáveis para proteger e garantir a
segurança da operação.
• Acondicionamento de bomba – tamanho compacto e
perfil versátil da fábrica aceleram a instalação.
Seguro e confiável
Embora seja de extrema importância para sua empresa
contar com o sistema funcionando, a segurança e a
confiabilidade do equipamento fornecido também são
igualmente importantes.
• Proteção da serpentina e do acesso – protege os
funcionários da instalação enquanto o equipamento está
em operação.
• Equipamento moderno – atualizamos continuamente
nossa frota com o equipamento Trane mais recente.
A Trane pode fornecer soluções rápidas, eficientes e
econômicas para suas necessidades temporárias de
Aquecimento, Ventilação e Condicionamento de Ar
(HVAC) usando equipamentos modernos e confiáveis.
E o mais importante: temos o conhecimento e a equipe
profissional para transformar esse equipamento em um
sistema HVAC de funcionamento perfeito que pode
atender ou superar suas expectativas. Seja qual for a
necessidade, nossa equipe de Serviços Trane garantirá
que seu sistema esteja funcionando com o mínimo de
interrupções.

• Inspeção/teste de fábrica – inspeção completa do
equipamento antes de cada locação.
Econômico
Não importa a aplicação, a Trane pode oferecer uma
solução temporária econômica para a sua organização até
que seja possível fazer o reparo ou a substituição do seu
equipamento existente.
• Soluções completas – tudo o que você precisa para ter
um sistema completo, é proveniente de uma única fonte.
• Restrições de capital – avalie a locação como uma opção
para a melhor solução financeira.

Rápido
Como a velocidade da instalação da unidade pode ser
extremamente importante para seu negócio, todos os
equipamentos de locação da Trane foram ajustados com
aprimoramentos que poupam tempo de instalação.

Provedor de soluções totais
Independentemente de trabalharmos com você como o
principal contratante ou parceiro, podemos atendê-lo
de várias maneiras. Não somos apenas o líder do setor
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na fabricação, mas também temos os sistemas e a
experiência técnica para garantir que seus sistemas HVAC
funcionem em níveis excelentes.

Resfriamento/aquecimento suplementar
Oferece resfriamento adicional para as ocasiões em que
as cargas de resfriamento da sua instalação excedem a
capacidade do seu sistema atual.
Emergências
Obtém rapidamente seu sistema HVAC de reserva em
caso de um desastre natural ou de uma falha inesperada
do equipamento.

• Experiência – com quase 100 anos de experiência no
setor, podemos auxiliá-lo na criação da solução com o
melhor da engenharia para a sua empresa.
• Serviço local da Trane – dispomos de escritórios de
vendas e serviço distribuídos por todo o Brasil, com
técnicos de serviço experientes e treinados em fábrica.
• Planejamento de contingência para emergência
– trabalhamos com você para desenvolver um
plano para que sua instalação esteja preparada no
caso de uma perda não prevista da capacidade de
resfriamento.
A meta final do processo é reduzir o tempo de
inatividade do equipamento e o risco de perda
financeira para a sua organização.
• Turnkey Services – desde o projeto do sistema até
a instalação e a manutenção, a Trane é seu único
fornecedor.
Aplicações de locação
Renovações, reformas ou substituições
Elimina a pressão do tempo assegurando que
tenha novamente seu principal sistema HVAC em
funcionamento. Um sistema de locação pode fornecer
resfriamento/aquecimento contínuo durante trocas ou
manutenção planejada do equipamento.

Teste/aprovação do sistema
Permite que você teste as necessidades ou a viabilidade
de um sistema antes de adquirir o equipamento para um
novo processo.
Resfriamento exclusivo/especial
Oferece resfriamento/aquecimento para uma ocasião
especial. O equipamento temporário da Trane está
disponível para
pistas de patinação no gelo indoor/ao ar livre, sets de
produções de TV/ filmes, casamentos/noivados ou
qualquer outro evento especial.
Equipamento para locação
• Chillers
• Bombas
• Geradores
• Transformadores
• Cabeamento elétrico
• Mangueiras com engate rápido
Equipamento auxiliar
Pacotes de bombas, mangueira flexível, duto flexível,
permutadores de calor, climatizadores, desumidificadores,
e aquecedores.
Chame um representante da Trane Rental Services
para suporte técnico, cotações e consultas sobre
disponibilidade. Para obter mais informações e agendar
uma locação, chame o escritório local da Trane ou ligue
para (11) 5014-6300.
Nosso email: trane.rental@irco.com

Ingersoll Rand (NYSE:IR) desenvolve tecnologias avançadas que aprimoram a qualidade de vida através de soluções integradas para a criação e
manutenção de ambientes seguros, confortáveis e eficientes. Nosso pessoal e nossa família de marcas – incluindo Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King®
e Trane® trabalham para oferecer qualidade e conforto ambiental em casas e edifícios, proteger alimentos e perecíveis durante seu transporte, proteger
residências e p
 ropriedades comerciais, e aumentar a eficiência e a produtividade industrial. As soluções Trane aperfeiçoam o conforto interior e processos
industriais com um amplo portfólio de produtos e sistemas energeticamente eficientes para residências, o comércio e a indústria, além de partes & peças,
automação predial e serviços.
Para saber mais visite: www.ingersollrand.com e www.trane.com.br
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Estamos comprometidos com práticas de
impressão que reduzem o desperdício.

A Trane possui uma política de melhoria contínua de produtos e dados de produtos e reserva-se o direito de alterar projetos e especificações sem prévio aviso

