PROTETORES DE TUBOS
PARA ÓLEO E GÁS.
AGORA DISPONÍVEIS
NO BRASIL!

TRIED.
TESTED.
™
TRUE.
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FACILITADORES
ESSENCIAIS
Fornecendo a mais abrangente
gama de protetores de rosca e
produtos de proteção de
tubulação para vários mercados,
incluindo o setor de óleo e gás,
mineração e poços de água.
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QUANDO VOCÊ
NÃO PODE
CORRER RISCOS,
ESCOLHA A
ESSENTRA
UM RECURSO DE PROTEÇÃO DE ROSCA
QUE É EXPERIMENTADO, TESTADO E
VALIDADO.
É POR ISSO QUE VOCÊ USA PROTEÇÃO
DE ROSCA EM PRIMEIRO LUGAR.
E ESSA É A PRINCIPAL RAZÃO PARA
ESCOLHER A ESSENTRA PIPE
PROTECTION TECHNOLOGIES.
Na Essentra, oferecemos produtos de
proteção de roscas com um bônus:
tranquilidade. Algo que você não encontrará
em outro recurso de proteção de rosca.
Nossa especialidade é fabricar proteção
de rosca com API de alto desempenho,
personalizada e premium para uma gama
completa de aplicações OCTG (Produtos
Tubulares para a Indústria Petrolífera), de
mineração e de poços de água. Utilizamos a
mais avançada tecnologia de moldagem de
injeção e equipamento CNC do mercado.
Nossos materiais abrangem desde resinas
próprias até termoplásticos de grau de
engenharia e ligas de polímeros.

Sem dúvida, a Essentra oferece a mais
abrangente linha de protetores de rosca
para o setor de energia – algo que
fornecemos por mais de três décadas –
mas nós oferecemos algo mais: prova
de desempenho.
Os produtos de proteção de rosca Essentra
são exaustivamente testados e retestados,
em geral indo além do que a indústria exige,
o que inclui: testes de vibração, corrosão,
impacto, temperaturas extremas e
resistência a raios UV.
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MaxX™

QUALQUER UM PODE AFIRMAR.
MaxX™ PODE COMPROVAR.

OS PROTETORES DE ROSCA MaxX™
SÃO TESTADOS E CERTIFICADOS PARA
ATENDER A TODAS AS COMBINAÇÕES
DOS PADRÕES DA NORMA API 5CT
ANNEX I 9TH. TEMPERATURAS
RADICALMENTE EXTREMAS. IMPACTO
ESMAGADOR.

O MaxX™ pode fazer isso e algo mais.
A comprovação veio na forma de
análise rigorosa e testes abrangentes.

MaxX™
NÃO IÇÁVEIS
RECURSOS E BENEFÍCIOS

•
•
•

O MaxX FOI
PROJETADO
PARA SUPORTAR
QUALQUER
LANÇAMENTO
DA INDÚSTRIA
™

•
•

•
•

•
•
•
•

Compatível com a edição API 5CT Annex I 9th
Formulação plástica avançada,
desenvolvida para resistência ao
impacto e durabilidade
Reforços na parte superior e inferior do
diafragma da caixa, projetados para
absorver e dispersar a energia
proveniente de impactos
Diafragma e almofadas concebidos para
funcionar em conjunto para dispersar
impacto potencial
Reforços na parte inferior dos pinos e
abas na parte superior, projetados para
manter a estabilidade do diafragma
enquanto também absorvem e
dispersam a energia proveniente de
impactos
Orifícios redondos permitem que o
operador instale e remova de maneira
segura 9 tamanhos de caixas ou pinos
O recurso de instalação/remoção auxiliar
é projetado para ser utilizado com
ferramentas facilmente encontradas
num site de equipamentos
Projetado para condições extremas de
temperatura ; testadas de -50° a 150° F
(-46° a 66° C)
Disponível para conexões API
Feito de resinas de polietileno de
alta densidade
100% recicláveis

APLICAÇÕES

Revestimento: 4-½”, 5-½”, 7” e 9-5/8”
todos os tipos de rosca API
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MaxX™
IÇÁVEIS
RECURSOS E BENEFÍCIOS

FÁCIL DE ERGUER
EM PISOS DE
PLATAFORMAS E
NA
MOVIMENTAÇÃO
DE TUBULAÇÃO
EM LOCAIS DE
POÇOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Compatível com a edição API 5CT Annex I 9th
Formulação plástica avançada,
desenvolvida para resistência ao
impacto e durabilidade
Maior altura e espessura do coxim
para maior durabilidade
Desenho içável, rebaixado e fechado
para fácil operação
Projetado para condições extremas de
temperatura; testadas de -50° a 150° F
(-46° a 66° C)
Disponível para conexões API
Feito de resinas de polietileno de alta
densidade
100% recicláveis

APLICAÇÕES

Tubulação: 2-3/8” até 3-½” EUE
Revestimento: 4-½” a 13-3/8” todos os tipos
de rosca API
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MEGA™

QUANDO VOCÊ PRECISA DE
PROTEÇÃO DE AÇO/PLÁSTICO

Os protetores de rosca Mega™
oferecem uma vantagem dupla: uma
mistura de plásticos para resistência
à corrosão e aço para resistência ao
impacto final. Para garantir o melhor
protetor para a sua tubulação, a
Essentra usa a usinagem para ajustar
à rosca.

UMA MISTURA DE
PLÁSTICOS PARA
RESISTIR À CORROSÃO
E AÇO PARA RESISTIR
AO IMPACTO FINAL

RECURSOS E BENEFÍCIOS

•
•
•
•
•
•
•

Desenvolvido para proteção de longo
prazo
Proteção de rosca de alta confiabilidade
Feito de resinas de polietileno de alta
densidade e aço de calibre pesado para
garantir grande resistência ao impacto
Desenho içável, rebaixado e fechado
para fácil operação
Usinagem para garantir o ajuste
Projetado para condições extremas de
temperatura; testado em -50º a 150º F
(-46º a 66º C)
Ideal para aplicações de grande
diâmetro externo e offshore

APLICAÇÕES

Revestimento: Conexões premium e API
de 4-½” até 20”
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ULTRA®

IDEAL PARA CONEXÕES
PREMIUM

Os protetores premium Ultra®
apresentam roscas usinadas em CNC
para um ajuste exato, reduzindo
as chances de corrosão e eliminando
o recuo durante o armazenamento
ou manipulação. Oferecendo
resistência ao impacto melhorada,
os protetores Ultra são formulados
a partir de compostos plásticos.
RECURSOS E BENEFÍCIOS

•

OS PROTETORES
PREMIUM ULTRA®
APRESENTAM
ROSCAS USINADAS
EM CNC PARA UM
AJUSTE EXATO.

•
•

•
•
•
•

 rojetado para linhas premium em que
P
um alto nível de proteção contra
impacto e capacidade de vedação
é necessária
Usinagem CNC para ajuste de precisão
Marcado a quente com a identificação
permanente do número do produto e do
tipo de rosca, dispensando a utilização
de etiquetas adesivas
Desenho içável, rebaixado e fechado
para fácil operação
Projetado para condições extremas de
temperatura; testado em -50º a 150º F
(-46º a 66º C)
Feito de resinas de polietileno de alta
densidade
100% recicláveis

APLICAÇÕES

Tubulação: 2-3/8” até 4-½”
Revestimento: 4-½” 4-½” até 11-7/8”
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MAGNUM®

PROTEÇÃO PARA
SERVIÇO PESADO

O projeto dos protetores para serviço
pesado de rosca plástica sólida
Magnum® oferece proteção excelente
para uma vasta gama de produtos
tubulares.
RECURSOS E BENEFÍCIOS

•
•

•
•
•
•

PROTEÇÃO DE
LINHA DE ALTA
CONFIABILIDADE

Projetado para efetiva proteção de
rosca para todos tipos de tubos,
incluindo ligas metálicas
Proteção confiável contra impacto
e capacidades de vedação para
armazenamento de longo prazo
e exigências de operação
Economias significativas comparadas
aos desenhos compostos
Tamanhos de revestimentos disponíveis
em desenhos içáveis rebaixados
Feito de resinas de polietileno de
alta densidade
100% recicláveis

APLICAÇÕES

Tubulação: 2-3/8” até 4-½” NUE e EUE
Revestimento: 4-½” a 13-3/8” todos os tipos
de rosca API
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TITAN®

VALOR DURÁVEL

CONSTRUÇÃO
ROBUSTA, GRANDE
VALOR

A construção robusta do Titan®
oferece durabilidade e proteção
superiores, fazendo do Titan o
melhor custo-benefício em proteção
de rosca.
RECURSOS E BENEFÍCIOS

•
•
•
•
•
•

Máxima proteção anticorrosão
Tamanhos de revestimentos disponíveis
em configurações içáveis e não içáveis
Ideal para aplicações de longo prazo
Desenvolvido para API
Feito de resinas de polietileno de alta
densidade
100% recicláveis

APLICAÇÕES

Tubulação: 2-3/8” até 3-½” NUE e EUE
Revestimento: 4-½” a 13-3/8” todos os tipos
de rosca API
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TECTOR®

O PROTETOR DE ROSCA MAIS
ECONÔMICO DA ESSENTRA

PROTEÇÃO
EFICIENTE EM
TERMOS DE
CUSTO

Projetado especificamente para
proteção contra intempéries, o
Tector® é o protetor de rosca mais
econômico da Essentra, oferecendo
proteção completa da área
rosqueada
RECURSOS E BENEFÍCIOS

•
•
•
•
•
•

Dispõe de proteção econômica
contra intempéries
Ideal para armazenamento
de curto prazo
Peso leve para redução de custos
de frete
Disponível em desenhos fechados
e abertos
Feito de resinas de polietileno
de alta densidade
100% recicláveis

APLICAÇÕES

Tubulação: 1” até 4-½” NUE e EUE
Revestimento: 4-½” a 13-3/8” todos os tipos
de rosca API
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PROTETORES
DE TUBOS DE
PERFURAÇÃO

PROTEÇÃO PARA
TODAS AS APLICAÇÕES

PROTETORES
DE TUBOS DE
PERFURAÇÃO
DE AÇO

PROTETORES
DE TUBOS DE
PERFURAÇÃO DE
PLÁSTICO PARA
SERVIÇO PESADO

RECURSOS E BENEFÍCIOS

•
•
•
•
•
•
•

Proteção pesada e rígida de todo
o formato da rosca
Oferece proteção até mesmo
em condições extremas
Construção em aço extra pesado
Forma e tamanho da rosca estampados
permanentemente na peça
Fácil instalação e remoção
Disponível nas versões API e Premium
Usinagem CNC

APLICAÇÕES

Tubo de perfuração: 2- / ” até 7- / ”
38

58

RECURSOS E BENEFÍCIOS

•
•
•
•
•
•
•

Cobertura completa de todo o formato
da rosca e a área de vedação tanto
interna quanto externa das roscas
Ideal para todos os graus de tubulação,
especialmente ligas metálicas
Proteção contra impacto e capacidades
de vedação robustas
Funciona em situações de operação e
armazenamento de longo prazo
Disponível nas versões API e Premium
Feito de resinas de polietileno de alta
densidade
100% recicláveis

APLICAÇÕES

Tubo de perfuração: 2-3/8” até 7-5/8”

ESSENTRA PIPE PROTECTION TECHNOLOGIES
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QUANDO VOCÊ NÃO PODE CORRER
RISCOS, A ESSENTRA O MANTÉM
COMPLETAMENTE PROTEGIDO COM
A NOSSA LINHA API E PREMIUM DE
PROTETORES DE TUBOS DE
PERFURAÇÃO. NOSSOS MODELOS DE
AÇO, PLÁSTICO LEVE E PLÁSTICO
PESADO SÃO PROJETADOS PARA
ABRANGER TODO O FORMATO DA
ROSCA E A ÁREA DE VEDAÇÃO TANTO
INTERNA QUANTO EXTERNA DAS
ROSCAS DOS TUBOS DE PERFURAÇÃO.

PROTETORES
DE TUBOS DE
PERFURAÇÃO DE
PLÁSTICO LEVE
RECURSOS E BENEFÍCIOS

•
•
•
•
•

Desenvolvido para proteção ambiental
Somente aplicações de curto prazo
Pode ser usado em aplicações de API
Feito de resinas de polietileno de alta
densidade
100% recicláveis

APLICAÇÕES

Tubo de perfuração: 2-3/8” até 7-5/8”
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PROTETORES
DE ROSCA
PERSONALIZADOS
QUANDO UM
SÓ TAMANHO
NÃO BASTA

PROTETORES DE
TUBOS DE LINHA
PROTEÇÃO
DURÁVEL
PURA E SIMPLES

As capacidades da Essentra se
estendem para a fabricação de
produtos moldados por injeção
personalizados e especializados,
projetados e desenvolvidos de acordo
com suas especificações exatas.

Nossa série de protetores de tubo de
linha é desenvolvida para proteger
tubos chanfrados e lisos, nos modelos
içável e não içável, a sua escolha.

Nós nos especializamos na produção
de peças de alto desempenho a partir de
resinas, bem como ligas, polímero e
termoplásticos de grau de engenharia.
Nossas injetoras de alta capacidade são
equipadas com controles de nível C da mais
avançada tecnologia para consistência do
ciclo. Toda a equipe Essentra, da
administração à técnica especializada, tem
paixão pelo produto, o que ajuda a garantir
que você receba o produto de proteção de
rosca que desejar, desenvolvido de maneira
personalizada para a sua aplicação.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

•
•
•
•
•

Proteção completa para tubos fechados
e planos
Fácil de usar
Eficiente em termos de custo
Disponível em desenhos fechados
e abertos
100% recicláveis

APLICAÇÕES
Tubo de linha: 2-3/8” até 48”

PRODUTOS QUE
ATENDEM A
TODAS AS
EXIGÊNCIAS
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PROTETOR ECO
ECOLÓGICO E
ECONÔMICO

A versão Eco do nosso protetor Titan
é fabricada utilizando resina
reprocessada qualificada,
assegurando aos nossos clientes,
a mais alta qualidade e o produto
mais sustentável e de preço mais
competitivo disponível no mercado
de hoje.
O Eco oferece a durabilidade robusta
da linha Titan, fabricado com resina
reprocessada qualificada, eliminando
quaisquer preocupações ambientais
associadas à eliminação de resinas
em aterros sanitários.
Disponível apenas na cor preta, o protetor
Eco é fabricado nos mesmos altos padrões
que todos os produtos da Essentra e vem
com a nossa garantia de produto-padrão
para novos protetores de rosca.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

•
•
•
•
•
•

Feito de resina de polietileno de alta
densidade reprocessada
Sustentável
Aplicações de API
Ideal para cobertura de longo prazo
Disponível somente na cor preta
100% recicláveis

APLICAÇÕES

Tubulação: 2-3/8” até 3-½” NUE e EUE
Revestimento: 4-½” a 13-3/8” todos os tipos
de rosca API

ESSENTRA PIPE PROTECTION TECHNOLOGIES
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PROTETORES
RECONDICIONADOS
SEU FORNECEDOR
DE PROTETORES
RECICLADOS
DE QUALIDADE
RECURSOS E BENEFÍCIOS

•
•
•
•
•

Disponível nas opções composta
e de plástico
Qualidade garantida
Aplicações API e Premium
Somente linhas de produto de serviço
pesado e extra pesado
Ordenado por cor sob encomenda

APLICAÇÕES

Tubulação: 2-3/8” até 3-½” NUE e EUE
Revestimento: 4-½” a 13-3/8” todos os tipos
de rosca

ALTA QUALIDADE
A UM PREÇO
ÓTIMO, ALÉM DE
CREDENCIAS
AMBIENTAIS
EXCELENTES
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RHINO®
SISTEMAS DE
OPERAÇÃO TUBULAR

SEGURANÇA INIGUALÁVEL EM
OPERAÇÃO DE TUBULAÇÃO
RECURSOS E BENEFÍCIOS

•
•
•

Comprovado por mais de 31 anos, o
Sistema de Operação Tubular Rhino®
é projetado para oferecer um
método de transporte de produtos
tubulares fácil de usar, eficiente em
termos de custo, seguro e eficaz em
todo o mundo.
O Rhino ultrapassa as especificações de
manipulação de tubos existentes,
garantindo segurança máxima para a
equipe de operação, para o transportador e
para o público em geral. Pode ser
modificado para acomodar qualquer
combinação de produtos tubulares,
incluindo acessórios ajustados para o tubo
antes do transporte. Também aumenta a
flexibilidade de transporte para acomodar
uma variedade de tamanhos
de tubulações.

•

•
•
•
•

Fácil de empilhar, elimina o contato
entre metais e permite o
empilhamento de alta densidade
Ideal para tubos e revestimentos
de liga metálica cromada
Atende a todas as principais
recomendações de manipulação de
tubos para segurança pessoal, do tubo
e equipamento de transporte
Projetado com olhais de elevação para
facilitar uma variedade de operações
de manipulação ou carregamento,
incluindo em caminhões, navios e
transporte offshore.
Materiais e construção premium
garantem anos de vida útil
Projetado para cargas de içamento
e manipulação com uma ampla
margem de segurança
Opções ilimitadas e espaço máximo
de armazenamento
Opções de locação disponíveis

APLICAÇÕES

Acomoda uma variedade de tamanhos
de tubulações. Fabricado para suportar
17.637 lbs. (8 toneladas métricas) ou
26.450 lbs. (12 toneladas métricas)
capacidade de içamento

MÉTODO DE
TRANSPORTE
FÁCIL DE UTILIZAR
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ACESSÓRIOS

MOVIMENTE. ARMAZENE. ORIENTE.

ANÉIS DE AMORTECIMENTO

CALÇOS PARA TUBOS*

Ideal para utilização em produtos tubulares de liga
metálica alta e cromada, os anéis de amortecimento
Essentra são uma maneira simples de manter os tubos
separados durante a operação, manipulação e
armazenamento.

Moldados a partir de resina de polietileno de alta
densidade com um desenho em fenda, os calços para
tubos Essentra ajudam a manter os tubos em segurança.
* Pregos não inclusos

1

2
3

OLHAIS PARA
IÇAMENTO
Os olhais para içamento da Essentra
são indicados para manipular com
segurança e eficiência conjuntos de
ferramentas, estabilizadores, subs,
tubos de perfuração, flanges e brocas,
frequentemente usados na indústria
de petróleo, gás, mineração e poços
de água. São fabricados de acordo
com a ASTM A27 Grau 60-30 e
atendem a todos padrões API. As
roscas e corpo são usinados com
precisão e contam com fios revestidos
de fosfato para maior proteção à
corrosão.
Certificados de Segurança de Carga
estão disponíveis mediante solicitação.

Conexão

EUE

FH
H-90

IF

REG

1502

Tamanho
2-3/8
2-7/8
3-1/2
4
5-1/2
6-5/8
7-5/8
8-5/8
2-7/8
3-1/2
4
4-1/2
2-3/8
3-1/2
4-1/2
6-5/8
7-5/8
8-5/8
2

Código Código
Pin
Box
81002
81004
81006
81008
81010
81012
81014
81016
81018
81020
81022
80997
81024
81026
81036
81028
81030
81032
81034

81003
81005
81006
81009
81011
81013
81015
81017
81019
81021
81023
80991
81025
81027
80992
81029
81031
81033
81035

GUIAS DE
PENETRAÇÃO
Desenvolvidas para evitar danos
durante a operação, as guias de
penetração Essentra são feitas de aço
de alta qualidade e uretano durável,
com perfil que atua como um guia de
funil. Há modelos disponíveis para
tubagem, revestimento e tubos de
perfuração, e nas configurações
pesadas, padrão ou mag-latch, à sua
escolha.
DESTAQUES

1. Guias de penetração para serviços
pesados
2. G
 uias de penetração mag-latch
3. G
 uias de penetração padrão
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PROCESSOS DE
QUALIDADE E
CERTIFICAÇÕES

Oferecer produtos de alta
qualidade de forma consistente e
atingir o mais alto nível de
satisfação possível do cliente:
objetivos elevados para qualquer
organização, mas é isso que
buscamos todos os dias na
Essentra.
Para isso, desenvolvemos processos
internos que ajudam a garantir não
só a qualidade de nossos produtos,
mas também a saúde e a segurança dos
membros de nossa equipe, a conservação
de recursos naturais e a prevenção da
poluição do meio ambiente.
O Sistema de Gerenciamento Essentra
é fundamentado nas Normas ISO:
ISO 9001:2000 para qualidade,
OHSAS 18001 para saúde e segurança
e ISO 14001 para meio ambiente.

Na Essentra, trabalhamos para a melhoria
contínua de produtos e processos por toda a
empresa. Essa prática é refletida em nossa
instalação multiuso de 13 mil metros
quadrados, que acomodam os escritórios da
sede, operações de produção e distribuição.

LIGUE: (19) 3847-8888 | VISITE: WWW.ESSENTRACOMPONENTS.COM.BR

COMPROMETIMENTO
DA ESSENTRA COM A
INDÚSTRIA

Nós somos líderes globais em
protetores de rosca de tubos do setor
de petróleo e tubulações em geral,
fabricando a mais ampla gama de
protetores de rosca com os mais altos
padrões de qualidade da indústria.
Sediada em Houston, com mais de 30 anos
de atuação e mais de 200 funcionários em
todo o mundo, a Essentra Pipe Protection
Technologies atende clientes globais em
Jaguariúna, Brasil; Nisku, Canadá; Veracruz,
México; Aberdeen, Reino Unido e uma rede
de distribuição mundial. A Essentra Pipe
Protection Technologies faz parte da divisão
de Soluções de Proteção e Componentes da
Essentra plc.
Desde a nossa inauguração em 1980, por
meio do foco em liderança, confiabilidade e
estabilidade, crescemos constantemente
ano após ano.

NOSSAS INSTALAÇÕES

Nossa instalação de 13 mil metros
quadrados recém-construída – que agora
incorpora os escritórios da sede, operações
de produção e depósito em um único local –
tem o dobro do tamanho das nossas
instalações anteriores, e permite o
aumento da eficiência e um melhor fluxo
de trabalho para oferecer aos clientes um
serviço superior. Possui maquinário com
maior capacidade de prensa por injeção e
bases de molde de cavitação mais altas,
com habilidade ferramental adicional
aumentando as taxas de produção.

NOSSO COMPROMISSO

Os padrões de desempenho da Essentra
Pipe Protection Technologies:
• Parâmetros de projeto personalizado ou
da indústria
• Capacidade de produção suficiente para
atender a qualquer tamanho de serviço
• Força financeira para atender a todas
as exigências
• Entrega no prazo
• Parcerias formadas com base em
confiança, experiência, liderança
e confiabilidade
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SOBRE A ESSENTRA
A ESSENTRA PLC É UMA EMPRESA
FTSE 250 E LÍDER INTERNACIONAL
NO FORNECIMENTO DE PLÁSTICOS
ESPECIAIS, FIBRAS, ESPUMAS E
PRODUTOS PARA EMBALAGEM.
ATRAVÉS DE SUAS QUATRO PRINCIPAIS
DIVISÕES DE OPERAÇÃO, A ESSENTRA
MANTÉM O FOCO NA FABRICAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO DE UM ALTO VOLUME
DE COMPONENTES ESSENCIAIS QUE
ATENDEM AOS CLIENTES EM UMA
AMPLA VARIEDADE DE MERCADOS
EM VÁRIAS REGIÕES.

SOLUÇÕES DE PROTEÇÃO
E COMPONENTES

A divisão de Componentes é líder de
fabricação e distribuição do mercado global
de plástico moldado por injeção, vinil
moldado e itens de metal. Unidades de
operação em 25 países atendem a uma
base industrial bastante ampla de clientes
com fornecimento rápido de produtos
plásticos para uma variedade de aplicações
em indústrias como a de controles
hidráulicos, pneumáticos, elétricos e para
a construção.

TECNOLOGIAS POROSAS

Desenvolvedor e fabricante líder de mercado
de componentes de manipulação de fluidos
personalizados, fabricados a partir de um
portfólio de tecnologias que inclui espuma
de poliuretano, fibra colada e plástico
poroso. Representando inovações pioneiras
utilizadas em aplicações de saúde,
industriais e de consumo, permitindo que
componentes sejam encontrados em uma
vasta gama de produtos, desde testes de
diagnósticos clínicos a equipamentos
avançados de tratamento
de ferimentos, cartuchos de impressora
a jato de tinta, instrumentos para escrita,
equipamentos de limpeza e purificadores
de ar. Clientes em mais de 56 países são
atendidos a partir de seis instalações de
fabricação com centros de pesquisa e
desenvolvimento que prestam suporte
à divisão em escala global.

SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E
EMBALAGEM

Um fornecedor de soluções de segurança
e embalagem líder de mercado para uma
base de clientes diversificada. Com foco em
oferecer valor acrescentando inovação,
qualidade e atendimento aos clientes por
meio de uma série de caixas de papelão,
fitas, folhetos, panfletos e rótulos para
embalagem de produtos de saúde, consumo
e embalagens especiais, pontos de venda
e indústrias de papel. A divisão também
é líder no fornecimento de tecnologias de
soluções de autenticação e identificação.
Clientes em mais de 100 países de
instalações de operação em oito países.

PRODUTOS DE FILTRAGEM

O único fornecedor independente de filtros
para cigarro do mundo. Os nove locais no
mundo, incluindo as instalações de pesquisa
com base no Reino Unido e os três centros
de desenvolvimento regionais oferecem uma
infraestrutura estrategicamente posicionada
para atender à indústria do tabaco. A
divisão oferece uma vasta gama de valor
acrescentando filtros inovadores de alta
qualidade, soluções de embalagem para
seu próprio setor e serviços e análises
laboratoriais para medições de ingredientes
para a indústria.
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ÓLEO E GÁS

MINERAÇÃO
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POÇOS DE ÁGUA

OS
FACILITADORES ESSENCIAIS
Nós acreditamos que nossos menores componentes
fazem uma grande diferença.

Todas as vendas estão sujeitas aos termos e
condições de venda da Essentra Components,
que está disponível em
www.essentracomponents.com.br
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No Brasil, todos os produtos da
Essentra Pipe Protection Technologies
são oferecidos pela Essentra Components.

ONDE NOS ENCONTRAR
BRASIL
Site: www.essentracomponents.com.br
E-mail: salesbr@essentracomponents.com
Tel: 19 3847-8888
Fax: 19 3867-1230

OUTRAS REGIÕES
ESTADOS UNIDOS
9035 Solon Rd.
Houston, Texas 77064
Tel: 281 890 4595
Fax: 281 890 0543
Endereço para correspondência:
P.O. Box 691088
Houston, TX 77269
CANADÁ
1506 6th St.
Nisku, AB, Canada
T9E-7R7
Tel: 780 955 7999
Fax: 780 955 7522

Sede

Fábricas

MÉXICO
Cd. Industrial Bruno Pagliai
Veracruz, Mexico 91697
Tel: +52 229 989 6731
Fax: +52 229 981 1839
REINO UNIDO
Aberdeen, Scotland
Units 5/6 Murcar Ind. Estate.
Denmore Road, Bridge of Don,
Aberdeen AB23 8JW
Tel: +44 1224 708011
Fax: +44 1224 708022

Centros de Distribuição

