
AIRCRETE PLANT SCAN       ESPECIALIDADE CAA

•	 APERFEIÇOAR A QUALIDADE DO PRODUTO

•	 MINIMIZAR OS CUSTOS DE OPERAÇÃO

•	 OTIMIZAR A SAÍDA DE PRODUÇÃO

•	 MELHORAR SEGURANÇA

COMPARTIL-

HANDO

MELHORES 

PRÁTICAS

GLOBAIS



PROCESSO PLANT SCAN
O Plant Scan consiste de um dia de visita até a sua planta 

por dois especialistas da Aircrete e incluem entrevistas com a 

gerência da planta e time de produção assim como um tour de 

inspeção pela planta.

BENEFÍCIOS A PARTIR DE MELHROES PRÁTICAS GLOBAIS
Baseado nos trabalhos em mais de 100 plantas de CAA 

mundialmente, o Aircrete Plant Scan ajudará você a ganhar 

conhecimentos valiosos sobre a perfomance de sua planta 

e melhorar as oportunidades nos campos de : Qualidade, 

Custos, Produção e Saída.

AIRCRETE AO SEU SERVIÇO
Nosso time de gerentes de produção, mecânicos, 

operadores, químicos,  engenheiros mecânicos e de software e 

desenvolvedores de negócios está pronto para compartilhar 

seus conhecimentos sobre a cadeia de valor inteira envolvendo 

o CAA.  As liínguas faladas pelo nosso pessoal incluem inglês, 

alemão, espanhol, português, chinês, russo e polonês.

AIRCRETE PLANT SCAN

Aircrete Europe é um parceiro de tecnologia CAA  baseado 

na Holanda, um fornecedor da tecnologia líder mundial de 

produção de painéis de CAA e também é proprietário de 

plantas. Aircrete tem mais de 40 anos de experinência na  

indústria e tem raízes na tecnologia DUROX.

Além de distribuir plantas turn-key, Aicrete faz inspeção e  assite 

operações de plantas de atores principais na indústria de CAA.

Aircrete Europe tem 40 anos de experiência em revisão 

e aperfeiçoamento de plantas com SIPOREX, HEBEL, STEMA, 

YTONG e outros tipos de tecnologia com INCLINAÇÃO DE BOLO

•	 Um dia de exploração

•	 Dois especialistas Aircrete

•	 Breve relatório com idéias centrais

•	 Enviados entre sete dias

•	 Acompanhamento com chamada de conferência



•	 Automação da planta

•	 Eficiência energética

•	 Empo de ciclo de processos

•	 Atribuição de turno de trabalho

•	 Redução de deperdício

•	 Programa de manuntenção

•	 Qualidade de matéria prima

•	 Formulação de receita

•	 C consumo de utilidades

•	 Desgaste de máquinas

•	 Gerenciamento de suprimentos e peças sobressalentes

•	 Aplicações para novos produtos

PLANT SCAN INSIGHTS
O Plant Scan permite sua planta a beneficiar-se das mais novas inovações e 

melhores práticas observadas pela Aircrete ao redor do mundo.

O Plant Scan oferece idéias para melhorias potenciais em:

Tire proveito de nossa experiência global 
em tecnologia CAA e encomende 

um scan de sua planta.
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Aircrete Europe
Münsterstraat 10, 
7575 ED Oldenzaal
Holanda

Tel: +31 (0) 541 571020
Email: info@aircrete.nl

Fique em contato com a Aircrete Europe:
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www.aircrete-europe.com 
www.aircrete.com.br


