Soluções em Equipamentos Industriais

QUEM SOMOS
Com atuação a nível nacional e internacional, a Jemp Equipamentos é a maior empresa brasileira na área de
equipamentos industriais, acumulando uma experiência de 15 anos no ramo. Destaca-se pela venda, compra e
fabricação de equipamentos e plantas industriais completas para os mais variados processos, seja na área química,
farmacêutica, alimentícia, petroquímica, resinas, tintas e vernizes, polímeros e derivados.
Nosso departamento comercial conta com uma equipe apta a conduzir seus clientes aos melhores negócios, desde
a assessoria técnica, estudo completo de funcionalidade até o acompanhamento dos testes de funcionamento e
entrega final dos produtos. Uma equipe comprometida com a satisfação total do cliente, nosso objetivo é oferecer
soluções que facilitem o dia a dia das operações e a viabilidade de novos projetos.
Plantas industriais completas;
Principais vantagens dos usados, semi-novos:
Preços – Muitos projetos se viabilizam pelo custo mais acessível dos equipamentos usados e semi-novos;
Prazo – Pronta entrega e disponibilidade de instalação imediata, gera a possibilidade de encurtar os prazos de
implantação.
Variedade – Com uma área de 80.000 m2 em estoque de equipamentos, dispomos de uma grande variedade de
produtos a disposição de nossos clientes.
“Mesmo entre as multinacionais, a idéia de implantar equipamentos usados vem constantemente ganhando
respeitabilidade”.
(Rev. Química e Derivados – Ano XLIII nº. 474 – Posto de Escuta)
Missão
“Ser líder no mercado de equipamentos industriais, oferecendo soluções completas e inovadoras a nossos clientes,
através de uma gestão comprometida com os resultados internos e com o ambiente econômico, político, ambiental
e social do país”.
Visão
“Desenvolver, fabricar e comercializar equipamentos industriais para todos os tipos de processos, com inovação em
tecnologia e soluções industriais. Focar sempre um modelo de negócios a frente de seu tempo e concorrência, e
buscar sinergia de operações através de alianças nacionais e internacionais.”
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Tanques em aço carbono, aço inox aisi 304L
ou 316L, fibra de vidro, polietileno, polipropileno, vitrificado e ligas especiais

Tanques / Tanques Misturadores

Aplicações:
» Armazenagem e Mistura de produtos em geral.
» Sistema de agitação adequados a cada processo, produtos de alta e
baixa viscosidade.
» Com ou sem camisa de aquecimento.
» Linhas Química, farmacêutica, alimentícia, tintas e vernizes, resinas,
agroquímicos, polímeros e outros.

Capacidades:
De 50 a 5.000.000 Litros.
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Reatores em aço inox aisi 304L ou 316L.
Reatores de ligas especiais, vitrificado, aço carbono e bonite

Reatores / Vasos de pressão

Aplicações:
»
»
»
»
»
»
»

Processamentos de produtos em geral
Cristalização
Hidrogenação
Fermentação
Destilação
Evaporação
Sistema de agitação adequados a cada processo, produtos de alta e baixa
viscosidade.
» Linhas Química, farmacêutica, alimentícia, tintas e vernizes, resinas,
agroquímicos, polímeros e outros.

Capacidades:
De 50 a 200.000 Litros.
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Misturadores em aço carbono ou em aço
inox aisi 304L ou 316L.

Misturadores de pó - massa

Tipos:
»
»
»
»
»
»
»

Ribbon blender
Paddle blender
Nauta mixer
Misturadores de pás
Sigma
Duplo cone
Misturadores “v”

»
»
»
»
»
»

Misturadores
Misturadores
Misturadores
Misturadores
Misturadores
Extrusoras

rotativos
planetários
para pomada
para borracha
para plásticos

Com camisa de aquecimento e processamento batch ou contínuo

Aplicações:
» Processamento de produtos em gera
» Linhas química, farmacêuticas, alimentícias, tintas,
cosméticos, etc.

Capacidades:
De 5 a 20.000 Litros.
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Cenrífugas construídas em aço inox 304L
ou 316L. Filtros em aço inox 304L ou 316L

Centrífugas / filtros

Tipos:
» Centrífugas de cesto : batch , contínuas, automáticas
» Centrífugas decanter
» Filtros: sparkler, nutsche, cartucho, carvão ativado, resinas de
troca iônica, rotativo, cesto, filtros-prensa.

Aplicações:
» processamento de produtos em geral
» linhas química, farmacêuticas, alimentícias, tintas, cosméticos, tratamento
de efluentes, etc.

Capacidades:
Centrífugas batch : de 50 a 800 kg
Centrífugas contínuas: de 1.000 kg/h a 18.000 kg/h
Filtros :vazões de 50 l/h a 100.000 l/h
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Construídas em aço carbono ou aço inox 304L ou 316L

Secadores de líquido/pó

Tipos:
»
»
»
»

Spray driyer
Rotativos
Leito fluidizado
Duplo cone

Secadores batch e contínuos

Aplicações:
» Processamento de produtos em geral
» Linhas química, farmacêuticas, alimentícias, tintas,
cosméticos, tratamento de lodos de estações, etc.

Capacidades:
De 25 kg/h a 20.000 kg/h
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Moinhos construídos em aço carbono
ou aço inox 304L ou 316L

Moagem (via líquida / seca) e extrusão

Tipos:
»
»
»
»
»

Moinho
Moinho
Moinho
Moinho
Moinho

esfera
martelos/facas
de pinos
de bolas
de rolos

Aplicações:
» Processamento de produtos em geral
» Linhas química, farmacêuticas, alimentícias, tintas,
cosméticos, etc.

Capacidades:
De 10 kg/h a 10.000 kg/h
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Trocadores de calor construídos em aço carbono
ou aço inox 304L ou 316L

Troca térmica

Tipos:
»
»
»
»
»
»

Trocadores de calor a placas
Trocadores de calor tubulares
Caldeiras
Aquecedores de óleo térmico
Torres de resfriamento de água
Colunas de Destilação

» Geradores de vapor
» Condensadores
» Evaporadores

Aplicações:
» processamento de produtos em gera
» linhas química, farmacêuticas, alimentícias, tintas, cosméticos, etc.

Capacidades:
De 100 l/h a 1.000 l/h

Plantas industriais
Através de uma sólida estrutura de caldeiraria, voltada para
fabricação e prestação de serviços na área de equipamentos
industriais, sepre integrados as novas tecnologias e necessidades
do mercado, a jemp equipamentos destaca-se com diferenciais
como qualidade, rapidez, e segurança para montagem ou ampliação
de plantas industriais atendendo as necessidades de sua empresa.

“Seja qual for seu processo, nós temos o equipamento”

SISTEMAS

E UNIDADES DE PROCESSOS:

Sistemas de destilação, Tanque de preparo, reator, coluna, condensador,
vaso coletor, refluxo, tanque de estocagem, separador, secador, unidades de
processamento de resinas

CONJUNTOS
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

E UNIDADES DE PROCESSO:

indústria de tintas e vernizes
indústria de resinas, polímeros e plásticos
indústria de alimentos
indústria de borracha
indústria de sabões e detergentes
indústria de cerâmica
indústria de corantes
indústria de fibras e películas sintéticas
indústria química, sínteses e química fina
indústria farmacêutica
indústria de cosméticos
indústria sucroalcooleira
agroquímica
petroquímica
papel e celulose
gases industriais
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Desmontagens de Plantas
Industriais Completas
Na área de Desmontagens de plantas industriais completas, a Jemp possui um memorável "Know-How" e conquista a
cada dia a confiança de empresas de todos os portes, deixando um histórico memorável de obras já executadas.
O trabalho desenvolvido neste segmento visa a satisfação do cliente, trazendo conforto e segurança em suas ações,
preservando seu bom nome e assumindo todas as incumbências, especificações e prescrições técnicas solicitadas.
Serviços:
» Desmontagem de Linhas, Equipamentos, Estruturas Metálicas, fiação e acessórios.
» Remoção, Transporte e Limpeza da área.
Equipamentos utilizados nas obras:
Os Equipamentos utilizados são dos mais diversos tipos e porte, aplicados a cada caso de acordo com a versatilidade
necessária.
» Guindastes;
» Maçaricos de corte;
» Ferramentas manuais;
» Empilhadeiras
» Caminhões com guincho hidráulico.
» Ferramentas manuais como talhas, tirfor, marretas, etc.
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Locação de equipamentos
Industriais
Pioneira neste setor e buscando atender todas as necessidades de seus clientes, a Jemp Equipamentos incorporou ao
seu escopo de produtos e serviços, a opção de locação de equipamentos, que tem como objetivos principais:
Suprir uma necessidade emergencial de produção;
Testar o funcionamento do equipamento;
Analisar o comportamento do produto.
Principais equipamentos geralmente locados: Filtros Prensa, Moinhos, Centrífugas e Misturadores.
A Jemp Equipamentos é uma das únicas empresas nacionais do segmento de equipamentos, a oferecer, a opção de
locação, pois acredita que diversificando seus negócios e proporcionando facilidades, aumentará ainda mais a confiança e
fidelização de seus clientes.

www.jemp.com.br | tel: (+5511) 4409 – 0200

Desenvolvimento e Fabricação de Equipamentos e Plantas Industriais Completas
Nossa caldeiraria possui uma excelente infra-estrutura para desenvolvimento e fabricação de
projetos específicos, sistemas completos e equipamentos em geral, com uma equipe de
profissionais qualificados aptos a executar as seguintes atividades com qualidade, rapidez e
segurança:
Fabricação de equipamentos novos;
Adaptações nos equipamentos semi-novos;
Teste, revisão e reparos.

