
PEÇAS E
SERVIÇOS



Consumo Original
Impelidor Concorrente Impelidor SEMCO

Diâmetro  1.090 mm Diâmetro  1.640 mm

Rotação  106 rpm

Motor  50 CV

Bombeamento
 14.184m3/h 

Bombeamento
 23.076m3/h 

Consumo
37,30 Kw x 660 h
24.618 Kwh/mês

Consumo
14,92 Kw x 660 h
9.487 Kwh/mês

Motor  20 CV

Rotação  56 rpm

Repotenciamento

X

61% de economia no consumo
de energia elétrica

62% de bombeamento mais
intenso

Apresentamos estudo de um caso real da indústria química, onde a simples 
troca de impelidores de um agitador permitiu a utilização de um motor de 
menor potência, gerando uma economia signi�cativa no custo do processo.

A SEMCO utiliza ferramentas de alta performance para análises estruturais (FEA) e 
�uidodinâmica (CFD). Permitindo aos nossos especialistas realizar cálculos avançados e 
precisos de todas variáveis de produção.

Impelidor SEMCOImpelidor SEMCO
Diâmetro Diâmetro  1.640 mm 1.640 mm

BombeamentoBombeamentoBombeamento
 23.076m3/h  23.076m3/h  23.076m3/h 

ConsumoConsumoConsumo
14,92 Kw x 660 h14,92 Kw x 660 h
9.487 Kwh/mês

Motor Motor  20 CV 20 CV

Rotação Rotação  56 rpm 56 rpm

Repotenciamento

Apresentamos estudo de um caso real da indústria química, onde a simples 
troca de impelidores de um agitador permitiu a utilização de um motor de 
menor potência, gerando uma economia signi�cativa no custo do processo.

Gostaria de ter um processo de mistura com um bombeamento 
mais intenso e ainda economizar até 60% de energia?

Nosso cliente recebe alta 
con�abilidade ao seu 
Processo.

Pioneirismo na América 
Latina, aliado à expertise 
de décadas com validação 
em nossas plantas-piloto.

DIMENSIONAMENTO E OTIMIZAÇÃO COMPUTACIONAL

de economia no consumo
de energia elétrica

de bombeamento mais
intenso



A assistência técnica da SEMCO é um serviço personalizado e executado por pro� ssionais altamente 
quali� cados e aptos a oferecer o suporte técnico e as orientações necessárias para a melhor utilização e 
manutenção dos equipamentos. 

Os serviços prestados possibilitam a execução de reparos, reformas e repotenciamento, tanto “in loco” 
como em nosso pátio fabril, assegurando o funcionamento e a retomada do processo produtivo no menor 
tempo possível. 

A vasta experiência da equipe a mantém preparada para atuar em conformidade com a rotina de campo e 
as exigências de segurança, respeitando os procedimentos internos especí� cos de cada cliente.

A alta qualidade, durabilidade e performance de nossos equipamentos só podem ser garantidas com o 
uso de peças originais, produzidas por fornecedores cadastrados e monitorados para atender ao Padrão 
de Qualidade SEMCO.

Mantenha em seu estoque um kit de reparo (peças que se desgastam com o tempo) para a manutenção 
de seus equipamentos, evitando longos períodos de paradas.

HÁ MAIS DE 65 ANOS OTIMIZANDO SEU PROCESSO INDUSTRIAL

PEÇAS ORIGINAIS



Se o seu equipamento está precisando de reforma, repotenciamento ou atualização tecnológica, seja de 
fabricação SEMCO ou de terceiros, entre em contato para uma avaliação, sem qualquer custo. 

Prolongue a vida útil do seu equipamento e melhore a sua produtividade.

O principal diferencial desse dispositivo é remover o selo mecânico, de modo que o cliente não tenha a 
necessidade de desmontar o conjunto de acionamento, minimizando o tempo de paradas para manutenção 
e dispensando todos os preparativos e custos de logística. 

Este dispositivo pode ser adaptado em equipamentos SEMCO ou de outros fabricantes.

LANTERNA SFR (SEMCO FAST REPAIR)

REFORMA,      REPOTENCIAMENTO         E     ADEQUAÇÕES

- Dispensa a necessidade de entrar 
no tanque;

- Menor tempo de paradas;

- Menor custo de manutenção;

- Menor custo de logística;

- Maior con� abilidade à operação.

PRINCIPAIS VANTAGENS



A equipe da SEMCO também está habilitada à realizar adequações tanto de equipamentos rotativos à 
norma NR-10 e NR-12 quanto de vasos de pressão à Norma NR-13.

Pro� ssionais altamente quali� cados para realizar 
adequações de segurança de acordo com as 
Normas Regulamentadoras, realizando medidas 
de proteção e segurança  para garantir a saúde e 
a integridade física dos trabalhadores.

Os Equipamentos SEMCO podem ser projetados 
para processos de Indústria 4.0 (IoT), aumentando 
a produtividade, reduzindo o consumo de 
energia e a manutenção.

REFORMA,      REPOTENCIAMENTO         E     ADEQUAÇÕES

INDÚSTRIA 4.0 e SEGURANÇA OPERACIONAL



Para mais informações, entre em contato com nossa área técnica
+55 (11) 3576-2079 |       +55 (11) 3576-2100 |        assistec@semco.com.br

Rua Dr. Geraldo Campos Moreira,164 - 13 º andar - Cj 135 | Cidade Monções - 04571-020 - São Paulo
Rua Severino Tescarollo, 640 - Distrito Industrial Alfredo Rela - 13255-410 - Itatiba

www.semcoequipamentos.com.br


