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Soluções em Combustão e Meio Ambiente.
     Puro e Simples.® 

MAIOR QUE A SOMA DAS PARTES
Produtos de Pós-venda, Serviços e Treinamento.



Pilotos Anel de Vapor SuperiorReposição de Ponteiras de Flares

Conheça nossos engenheiros de 
combustão.
Temos vendedores. Temos engenheiros. E também temos 
engenheiros de combustão. Você encontrará na Zeeco tudo 
de mais avançado do que em qualquer outro lugar no mundo. 

Além de graduação em engenharia química ou mecânica, 
os colaboradores de pós-venda da Zeeco também foram 
gabaritados pela extensa solução de problemas de campo em 
aplicações de combustão altamente complexas. Conhecer o 
código das peças não é o suficiente. Nós temos experiência 
de campo e conhecimentos técnicos suficientes para 
suportar na totalidade suas necessidades em combustão, 
desde a avaliação até a entrega, treinamento e serviço no 
campo se necessário.

No estoque ou desenvolvimentos 
específicos.
Em termos simples, substituiremos suas peças com a 
mesma qualidade ou superior. Nossos produtos de pós-venda 
são desenvolvidos  com base na nossa ampla experiência em 
combustão para serem extremamente eficazes e duradouros 
no campo.

Hoje, você pode simplesmente precisar rapidamente de uma 
peça específica não pertencente ao  estoque. Nós podemos 
fazer isso. Amanhã, você pode precisar de uma nova peça 
de reposição que seja desenvolvida  para ter uma vida mais 
longa e melhor desempenho em seu processo específico. 
Podemos fazer isso e muito mais – de forma rápida, eficiente, 
eficaz e fácil.

Diga adeus à burocracia. Diga olá às suas novas e melhores 
peças.

Um menu completo de treinamento.
Muitas vezes, quando uma peça é enviada, nosso trabalho 
esta apenas começando. Zeeco oferece programas de 
treinamento para cada situação, desde simples “almoce-e-
aprenda” a treinamentos de vários dias realizados em campo.

Ao longo das últimas três décadas, aprendemos o verdadeiro 
valor de operações de treinamento e manutenção no 
campo, específicas para sua instalação. Você adquirirá 
conhecimento e assegurará que seu equipamento esteja 
operando exatamente da forma pretendida. Você irá minimizar 
tempos de parada, tendo o seu equipamento montado 
e em funcionamento mais rapidamente. Você será capaz 
de reconhecer problemas mais cedo, evitando reparos 
dispendiosos ou posterior perda de tempo de produção.



Blocos refratários Peças para lança de óleoVisores

A Zeeco é uma líder mundial em pós vendas para 
sistemas de combustão. Nós fornecemos peças 
sobressalentes para equipamentos tanto os de 
nossa fabricação como partes para os de nossos 
competidores, todos com preços extremamente 
competitivos.

Porem sobressalentes é apenas parte da equação. 
Por traz dos produtos existe um grupo de 
engenheiros com extensa experiência em combustão, 
que eleva nosso grupo de pós venda de uma posição 
de meros fornecedores para o de verdadeiro parceiro 
de seu sucesso a longo prazo. 

Time da Zeeco para produtos pós vendas e serviços.



VERIFIQUEM NOSSOS PRODUTOS

Qual Produto Vocês Procuram?SOLUÇÕES EM COMBUSTÃO E AMBIENTAIS. 
PURE AND SIMPLE.®

SOLITEM NOSSOS CATÁLOGOS DE PRODUTO
Para mais informações entrem em contato com a Sede da Zeeco em +1-918-258-8551. Você poderá falar com um 
engenheiro que pode ajudar você com suas necessidades diretamente.



Bicos de Gás Partes para flares e sistemas de igniçãoPartes para Pilotos

Além do treinamento.
Zeeco também oferece um menu completo de serviços, 
incluindo reforma em campo, limpeza do queimador, 
fiscalização da manutenção do queimador, supervisão de 
instalação de ponteiras de flare e muito mais. Estamos 
prontos e dispostos a oferecer ajuda prática sempre que 
você necessitar dela, envolvendo limpeza e reparo de nosso 
próprio equipamento, de equipamentos de combustão de 
outros fornecedores ou de ambos.

A diferença da Zeeco.
Com a Zeeco, os problemas que possam ocorrer nunca 
estarão relacionados aos nossos serviços. Somos 
responsáveis e acessíveis. Nossos clientes sempre nos 
dizem, no geral, que somos amigáveis, ágeis e fáceis de 
lidar.

Quando você solicita uma cotação, você terá uma resposta 
em 24 horas, e nós iremos prontamente preparar e apresentar 
sua cotação. Nós tratamos cada cliente com a mesma 
sensibilidade e respeito, não importa o seu tamanho – de 
produtores independentes a fornecedores internacionais de 
energia. 

Quando você precisar que o visitemos nós pegaremos o carro 
ou reservaremos um voo para qualquer um dos 75 países 
que atendemos atualmente! É vital para nós irmos até você, 
no campo, e ver em primeira mão como o equipamento 
está funcionando. Se pudermos encontrar uma maneira de 
melhorar a sua instalação de forma a poupar seu dinheiro 
a longo prazo, é exatamente isso que queremos fazer.

No negócio de combustão, acreditamos que é crucial 
trabalhar em estreita colaboração com nossos fornecedores, 
parceria esta que possibilitará oferecer a você tempos de 
resposta heroicos justo quando você mais precisar deles. 
Nosso departamento de compras trabalha de mãos dadas 
com nosso departamento de vendas e engenharia para fazer 
com que as coisas aconteçam rapidamente. Nossa estrutura 
interna simplificada oferece acesso mais rápido a qualquer 
pessoa na empresa, a qualquer hora.



 

zeeco.com

SOLUÇÕES EM COMBUSTÃO E MEIO AMBIENTE.
PURO E SIMPLES.®

 

Sede Zeeco
22151 East 91st Street
Broken Arrow, Oklahoma 74014 USA
Phone: +1.918.258.8551    Fax: +1.918.251.5519
E-mail: sales@zeeco.com

FLARESQUEIMADORES INCINERADORES PEÇAS & SERVIÇOS

ZEECO CORPORATE HEADQUARTERS

ZEECO HOUSTON

ZEECO EUROPE

ZEECO INDIA

ZEECO ASIA

ZEECO JAPAN/ 
APPLICOT

ZEECO MIDDLE EAST

REGISTERED  
ISO 9001: 2008

CERTIFIED 
ASME 

CERTIFIED 
ASME 

CERTIFIED 
NBBI 

CERTIFICAÇÕES SE APLICAM À SEDE DA ZEECO SOMENTE

ZEECO CHINA

ZEECO BRAZIL

ZEECO CANADA

ZEECO ITALY

ZEECO AUSTRALIA

© COPYRIGHT 2013 – ZEECO, INC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Escritório ZEECO, afiliada, vendas, representante ou escritório de  
representantes/licenciados de terceiros

ZEECO® é uma marca registrada de Zeeco, Inc. nos EUA  

ZEECO CONNECTICUT

ZEECO RUSSIA

ZEECO GERMANY

ZEECO DO BRASIL
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA.

Avenida Nove de Julho, 3452,
11° andar, CEP 01406-000,
São Paulo, SP

55 11 30631511
55 11 30631731
Zeeco_Brazil@zeeco.com

®


