Rexnord Brasil Visão geral

Conhecimento especializado
em diferentes setores
Açúcar e álcool
Agrícola
Alimentos e bebidas
Automotivo
Cimento
Fertilizantes
Mineração
Papel e Celulose
Petróleo e gás
Siderúrgico
Produtos confiáveis
Acoplamentos
Correntes industriais
Equipamentos de transporte
FlatTop
Redutores
Rolamentos
Serviços
Principais marcas globais
Rexnord
Falk
Link-Belt
Rex

Perfil da Rexnord no Brasil
Visão geral da empresa

Rede de vendas

• Há mais de 35 anos no mercado
brasileiro

• Rede de distribuidores autorizados
Rexnord em todo o Brasil

• Parte da Corporação Rexnord, uma
empresa industrial multiplataforma
no valor de 2 bilhões de dólares,
sediada nos EUA

• Vendas de distribuição: Acoplamentos
Falk, acoplamentos Rexnord®, corrente
de rolos, correntes agrícolas, e correntes
MatTop® e TableTop®

• Marcas globais de confiança, incluindo
Falk®, Link-Belt®, Rex® e muitas outras
• Sede no município de São Leopoldo,
RS, em uma propriedade com mais de
120 mil metros quadrados
• Mais de 120 funcionários no Brasil
e 7 400 em todo o mundo

• Vendas da Rexnord Brasil: Redutores e
componentes genuínos Falk, serviços
para redutores Falk, corrente e
equipamentos de transporte especiais e
projetos de engenharia

• Certificação ISO 9001:2008

Nova unidade de serviços para
redutores

Laboratório de testes industriais

• Reparos e reforma

• Inspeção de matérias-primas, processos
e produtos acabados

• Programas de serviços de campo

• Análise de vida útil e relatórios

• Peças genuínas Falk

• Monitoramento, instalação e partida

• Programas de manutenção preditiva

• Visitas técnicas e inspeções de campo

• Acesso a desenhos Falk originais

• Processo de aprovação de peças em
produção

• Acesso às equipes de engenharia da
Rexnord no Brasil e em todo o mundo
• Centros de serviço na Austrália, Canadá,
Chile, México e EUA (Salt Lake City,
New Orleans e Milwaukee)

• FMEA (Análise de modo de falhas
e efeitos)
• Testes como: tração universal,
Magnaflux (partículas magnéticas)
e microdureza

Por que escolher a Rexnord?
Quando se trata de fornecer produtos de engenharia de alto padrão que melhoram
a produtividade e a eficiência de aplicações industriais em todo o mundo, a Rexnord
é a mais confiável do setor. Compromisso com a satisfação do cliente e valor superior
em todas as funções do negócio.
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Proporcionando o menor custo de propriedade
Produtos de alta qualidade projetados para ajudar a prevenir tempo de inatividade
de equipamentos e aumentara produtividade e a segurança das operações.
Conhecimento especializado valioso
Uma ampla linha de produtos é acompanhada por equipes globais de especialistas
em vendas, atendimento ao cliente e suporte de manutenção disponíveis a
qualquer momento.
Soluções para aumentar a facilidade de fazer negócios.
O compromisso com a excelência operacional garante os produtos certos, no lugar
certo e no momento certo.

