
OFICINA

Elliott Group Brasil Centro de Serviços
A oficina de reparos de 1.285 m2 da Elliott Group em 
Piracicaba, São Paulo, fornece amplo serviço aos 
clientes nos setores de petróleo & gás, petroquímico, 
fertilizantes, refinarias, geração de energia, usinas de 
açúcar e siderúrgicas. A Elliott Piracicaba também 
oferece aos clientes um galpão climatizado de 380 m2 
para o armazenamento vertical de rotores de reserva.

A Elliott Piracicaba tem em seu quadro funcionários 
qualificados com extenso conhecimento no reparo de 
equipamentos da Elliott e de outros fabricantes. As 
capacidades de serviço da Elliott incluem manutenção 
de rotina de maquinário, reparos e revisões de 
turbomáquinas, reengenharia de componentes 
aerodinâmicos para aprimorar o desempenho e 
reconstrução completa das peças do conjunto do 
rotor em situações de emergência. A Elliott Piracicaba 
é especializada na manutenção dos seguintes 
equipamentos rotativos:

 � Reparos de turbinas de simples estágio e múltiplos 
estágios

 � Reparos de compressores centrífugos

 � Reparo e substituição de palhetas, lâminas 
e impelidores

 � Reparos com solda

 � Balanceamento dinâmico de rotores e análise 
de vibração

 � Revisões e reparos de turbomáquinas

 � Ensaios não-destrutivos

 � Inspeções e revisões

 � Fabricação de peças sob medida

 � Reparos de engrenagens e mancais

 � Armazenamento vertical de rotores

 � Reparos de compressores axiais

 � Reparos de sopradores

A Elliott Piracicaba também fornece peças de reposição 
originais da Elliott, de alta qualidade. Com mais de 
um século de experiência em turbomáquinas, a Elliott 
oferece uma solução única e abrangente para todas as 
necessidades de equipamentos rotativos dos clientes.

O Centro de Serviços da Elliott em Piracicaba compreende um 
armazém para rotores, oficina mecânica e escritório.

Inspeção de um reparo de solda antes de fazer o balanceamento 
de um rotor de turbina a vapor Elliott.

A moderna oficina mecânica da Elliott Piracicaba é eficientemente 
organizada.
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Oficina
 � Capacidade máxima de içamento de 15 toneladas, 
altura de 6 m sob o gancho

 � Galpão de 380 m2 climatizado para armazenamento 
vertical de rotores

Mandriladora
 � Fuso Ø 110 mm, mesa 1.250 mm x 1.100 mm, curso 
long. 1.300 mm x transv. 800 mm x vert. 800 mm

Tornos
 � Diâmetro máximo 2.000 mm, 6.000 mm entre centros

Balanceamento dinâmico
 � Diâmetro máximo 1.800 mm, 8.000 kg, 4.400 mm 
máximo  comprimento entre mancais

Outras capacidades
 � Solda: MIG, TIG, eletrodo
 � Capacidades de END: partícula magnética, líquido 
penetrante, ultrassom

Galpão climatizado de 380 m2 para armazenamento vertical de rotores.

Balanceamento de um novo eixo de rotor de compressor centrífugo 
da Elliott.

Fabricação de peças de turbomáquinas.

Serviço de campo
O Serviço de campo da Elliott supervisiona e executa 
instalações, comissionamento, manutenção, reparos 
e revisões de equipamentos da Elliott e de outros 
fabricantes. A equipe da Elliott tem conhecimento para 
resolver problemas complexos de turbomáquinas e 
implementar melhorias de desempenho.

As capacidades incluem:
 � Assistência técnica aos clientes com problemas 
no equipamento instalado

 � Análise e solução de problemas
 � Revisões e gerenciamento de projetos
 � Fornecimento de ferramentas, peças de reposição 
e materiais, quando necessário

 � Treinamento


