Peças, Serviços e Processos

Peças & Serviços

Engenharia de Processos
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Atendimento direto de peças e serviços

•

800-276-9652
5 p.m. - 7 a.m. EST: 989-667-1467

•
•

Abrangente departamento de peças
•

•

•

Mais de $1.000.000 em estoque de peças para garantir um mínimo de
paralisação e os embarques no mesmo dia. - - - - Cópias de todos os
manuais de máquinas são mantidos na Brown Machine para identificar
corretamente as suas necessidades de peças de reposição.
Brown Machine ainda presta suporte para máquinas que estão em serviço
há mais de 50 anos.

•

Expedidor Dedicado em equipe para garantir entregas oportunas.

•

Taxas de transporte competitivas.

•

Aceitamos os principais cartões de crédito

•

Uma gama completa de serviços de reparação para computadores.
Realocação de equipamento usado.
Instalação de kits e modificações de atualização.
Treinamento, incluindo a manutenção da máquina, operação e processo.
Nosso suporte técnico In House pode responder às suas perguntas e oferecer
on-line a capacidade de resolução de problemas para minimizar o tempo de
inatividade.

Entre em contato conosco
Para um contrato de serviço personalizado que é adaptado às suas necessidades
específicas, entre em contato com nosso departamento de serviços em:
(989) 435-7741, ramal 1034

Fornecimento de soluções completamente
integrado

Somos serviço
Técnicos de serviço de campo da Brown Machine, viajam em todo o mundo e
oferecem uma gama completa de serviços no local, incluindo:
• Configuração e instalação de novos equipamentos.
• Apoio e melhoria de processos.

A Brown oferece uma linha completa de equipamentos de termoformagem contínua e
de chapa cortada; desde o nível de entrada até os sistemas de termoformagem mais
tecnologicamente avançados. Além de máquinas, os clientes Brown desfrutam de um
pacote completo de engenharia de processos, ferramentas, kits de adaptação, peças
de reposição e 24/7 serviço ao cliente.

Liderança através da inovação, qualidade e serviço
Atendendo a industria da termoformação desde 1952, a Brown Machine adquiriu
uma reputação por apresentar o mais inovador, durável e confiável equipamento
para plásticos da indústria. Com a sua Engenharia e Fabricação instaladas em
Beaverton, Michigan, a Brown fornece equipamentos, moldes e serviços para
uma ampla gama de produtos termoformados dos seguintes segmentos:
• Copos descartáveis                      • Hortifruti   
• Alimentos                                     • Automotivo    
• Carcaças                                       • Tampas e pratos
• Embalagens de ponto de compra  • Equipamentos de recreação
• Material de manuseio              • Utensílios

Termoformadoras contínua

Hoje nossos equipamentos estão produzindo produtos em diversos materiais
incluindo:
• Poliestireno
• Polipropileno
• APET
• Polietileno
• EPS Expandido
• ABS
• PVC
• TPO
• Materiais de barreira
• Compositos
• Acrilico
Globalmente, a Brown Machine consolida seu crescimento no mercado de equipamentos com uma notável complemento em:
•Kits de reforma   • Peças: 24 hs x  7 d   • Reforma    • Serviço 24 hs x 7 d

Termoformadoras de chapa cortada Prensas horizonta e vertical para acabamento Sistemas de rebobinamento

Líder Global em
Soluções para
Termoformagem

Maquinas para aplicações exclusivas

Moldes, peças e serviços

Matriz Mundial: Brown Machine LLC, 330 N. Ross St. Beaverton, Michigan 48612, USA
Ph: 989.435.7741

sales@brown-machine.com

TF: 877.702.4142

Líder global de tecnologia em termoformagem desde 1952, Brown Machine LLC elabora
e fabrica uma completa linha de equipamentos de termoformagem e de corte contínua
como também moldes e equipamentos periféricos.

Fx: 989.435.2821

www.brown-machine.com

