C A P E Equipamentos Ltda.
*** EXCELÊNCIA EM SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS ***

Para acompanhar a competitividade atual do mercado, as empresas necessitam
inovar e superar expectativas de seus clientes.
A concretização desta meta dependerá da sua capacidade de adaptação.
A CAPE Equipamentos vem acompanhando ao longo destes anos esse dinamismo.
O nosso objetivo é oferecer a você cliente final ou prestador de serviços, total suporte
na implementação de soluções técnicas ambientais, para que todos possamos nos
adequar às transformações hoje exigidas.
PROJETO.:
Faça uma excelente e verdadeira parceria com a CAPE. Construa o seu próprio
aspirador industrial de pó “linha pesada” através de um projeto nosso com total
garantia e um excelente rendimento técnico operacional.
A fabricação da “linha pesada” dar-se-á de duas formas:
FABRICAÇÃO PARCIAL.:
A CAPE fornece toda estrutura de caldeiraria do conjunto, a tecnologia e a garantia de
funcionalidade, e o cliente fornece apenas os itens que são comerciais (motor elétrico
ou diesel + painel elétrico + bomba de vácuo), tudo com nossa especificação técnica
e indicação dos fornecedores, com um preço justo, proporcionando economia na
aquisição do equipamento.
FABRICAÇÃO TOTAL.:
A CAPE desenvolve, constrói e entrega o equipamento pronto “chave na mão”.
•
•
•

SEGUIMENTOS: Siderúrgica, Metalúrgica, Mineração, Alimentícia, Cimenteira,
Alumínio, Fertilizante, Agroindustrial (Grãos), Química, Petroquímica, Etc.:
APLICAÇÃO: Colete, Transporte e Acondicione Cimento,Cal, Enxofre, Resinas,
Catalisadores, Minério de Ferro, Pó de Sinter, Carvão Mineral, Alumínio (Sala de
Cubas), Fertilizantes, Farelos, Grãos, Açúcar...Etc.
DESTINADOS À: Limpeza Geral de Áreas, Captação de Grandes Volumes de Pó e
Grãos, Equipamento Ideal para Reaproveitamento de Resíduos Diversos
Protegendo e não Agredindo o Meio Ambiente.

A CAPE ainda desenvolve aspiradores com características especiais para atender as
suas necessidades. Consulte-nos!
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