SUAS MÁQUINAS
NAS MÃOS DE ESPECIALISTAS

HBS - PRESENÇA ATUANTE E ESPECIALIZADA
Fundada em 2005 na cidade de Pedro Leopoldo/MG, a HBS - HAVER & BOECKER Manutenção e
Serviços é uma empresa do Grupo alemão HAVER & BOECKER. Criada com o objetivo de conquistar e
manter a confiança de seus clientes, a HBS enfatiza e amplia a oferta de serviços e o atendimento
total das suas necessidades.
Assim como o Grupo Haver e, especialmente, a Haver & Boecker Latinoamericana, a HBS se preocupa
em oferecer serviços especializados e soluções cada vez mais personalizadas, através de uma
relação mais próxima e da presença mais constante no cliente.

A Haver é
distribuidora
exclusiva dos
elementos
AB ROSTA
no Brasil.

PARCEIRA DE TODAS AS HORAS
PORTFÓLIO DE SERVIÇOS
A HBS estabelece parcerias muito fortes e está dentro da planta do cliente
sempre que ele precisa. Isto possibilita algumas vantagens, como
antecipar suas necessidades.
Esta relação mais próxima garante que todos os serviços executados
sejam efetivamente personalizados para cada cliente.

ESPECIALIDADES HBS
Peneiramento e separação de sólidos, atuando em:
peneiras vibratórias e sistemas de beneficiamento de minérios em geral

Star-up de sistemas e processos
produtivos industriais
Montagem de equipamentos e
eletromecânicas
Manutenção preventiva
Assistência técnica
Consultoria

Pratos pelotizadores
Sistemas para manuseio de granéis e transportadores
Elevadores e carregadores

Reforma de equipamentos
Treinamento e capacitação

Sistemas de ensacamento
Sistemas de transporte pneumático de materiais

ÁREAS DE ATUAÇÃO

BENEFÍCIOS ADQUIRIDOS
Melhoria considerável da disponibilidade física das máquinas

Mineração
Siderurgia
Usinas de Pelotização

Recordes de produção

Cimentos e Agregados

Redução de custos

Calcinação e Agregados

Redução de horas de manutençao corretiva

Petrolífera, Química e Petroquímica

Soluções rápidas, eficientes e criativas

Alimentícia
Reciclagem
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Os serviços, soluções e equipamentos, bem como dados técnicos representados neste folheto, são exemplos de soluções técnicas projetadas para cada cliente. Por esta razão, nos reservamos o direito de alterações sem aviso prévio.

PARCERIA NOSSA ESPECIALIDADE

