Programa de
Atualização da Caixa
de Engrenagens

Proporcione um NOVO Padrão de
Confiabilidade e Eficiência à Sua
Atual Caixa de Engrenagens Sundyne.
Não substitua o seu equipamento; substitua
o conjunto da caixa de engrenagens por uma
fração do custo. Os participantes do programa de
Atualização de Caixa de Engrenagens Sundyne
recebem um conjunto de caixa de engrenagens
novo e um crédito de devolução significativo em
troca da caixa antiga.

O programa de Atualização da Caixa de
Engrenagens Sundyne é perfeito para
operadoras das áreas petroquímica
e de refinaria que estão procurando um
método rápido e econômico para recuperar
as especificações de fábrica originais de
suas caixas de engrenagens Sundyne.

A sua caixa de engrenagens
atualizada tem a cobertura da
mesma política de garantia de
uma unidade Sundyne nova.
O conjunto de caixa de engrenagens que
você recebe contém todas as peças rotativas,
vedações e rolamentos necesssários, de modo
que a substituição é simples e pode ser feita em
questão de minutos. E além disso, você não tem
que desmontar a tubulação nem a instalação de
processo existente.
Os conjuntos de caixas de engrenagens
fornecidos através desse programa contam com
os aperfeiçoamentos encontrados no nosso
recém-lançado modelo de caixa de engrenagens
LMX/BMX-33xN, oferecendo assim melhor
desempenho e um Período Médio Entre Falhas
(Mean Time Between Failures, MTBF) maior. E
ainda há mais uma vantagem: a sua caixa de
engrenagens atualizada tem a mesma cobertura
de garantia que uma unidade Sundyne nova.
Atualização tranquila da sua caixa de engrenagens Sundyne.

Atualização da Caixa de Engrenagens LMX / BMX-31X
Rolamentos Antifricção
O conjunto de rolamentos
antifricção atualizado
aumenta a eficiência e a
longevidade do eixo.

Bomba de Óleo Lubrificante e Placa
Antirrotação
Uma bomba de óleo lubrificante interna
trava de modo seguro no lugar, através da
nossa recém-projetada placa antirrotação,
que pode tolerar cargas bem mais altas do
eixo radial.

Placa do Rolamento
O novo modelo de placa de
rolamento melhora o fluxo da
passagem de óleo e adapta-se
aos novos componentes
internos para trabalho pesado.
Os kits de atualização 31X foram projetados especificamente para os
modelos de compressor e bomba Sundyne:
LMV-311, LMV-313, LMC-311P, LMC-311F, LMC-313 e LMC-317
Entre em contato com o Parceiro de Canal da
Sundyne mais próximo da sua empresa para
atualizar a sua caixa de engrenagens e obter o
melhor rendimento do seu equipamento.

Respirador Dessecante
O novo respirador dessecante
evita o acúmulo excessivo
de umidade dentro da caixa
de engrenagens, reduzindo,
assim, o risco de formação
de ferrugem interna. Isso
permite maximizar a eficiência
durante a vida útil da caixa de
engrenagens.

Caixa de Engrenagens
SundSEAL
A NOVA caixa de engrenagens
SundSEAL minimiza o
vazamento da vedação, e
controla, ao mesmo tempo,
de forma eficiente, a condição
da superfície da vedação para
uma vida útil bem mais longa e
duradoura.
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