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Joint venture na área de serviços entre a Primetals
Technologies e a HBIS Tangshan Iron and Steel Group
inicia operações


A joint venture fornece serviços tecnológicos abrangentes para máquinas de lingotamento
contínuo da HBIS Tangshan Iron and Steel Group e outros clientes



A sede da joint venture é em Tangshan, China

A “Primetals Tangshan Technology Services Ltd.”, (PTTS), uma joint venture entre a Primetals
Technologies e a HBIS Tangshan Iron and Steel Group (Tangsteel), iniciou suas operações em 1º de
setembro de 2017. A sede joint venture será em Tangshan e, em uma primeira etapa, ela operará em
vários locais na província de Hebei. O objetivo da PTTS é fornecer serviços tecnológicos abrangentes
nas áreas de manutenção off-line, reforma de equipamentos, monitoramento de condição e suporte
operacional para máquinas de lingotamento contínuo da Tangsteel e outros clientes. Com 400
empregados, a empresa utilizará know-how e tecnologias de manutenção da Primetals Technologies
com a finalidade de melhorar a qualidade do produto e a eficiência operacional dos casters.

Karl Purkarthofer, Vice Presidente Sênior e Chefe de Serviços Metalúrgicos Globais da Primetals
Technologies, declarou: “Esta cooperação é um importante marco em serviços de manutenção focados
em tecnologia na China e levará a bem sucedida parceria entre a Tangsteel e a Primetals Technologies
a um novo nível.” Wang Lanyu, presidente do conselho da HBIS Tangsteel acrescentou: “A criação da
PTTS é um elemento-chave para que a Tangsteel implemente a gestão de ciclo de vida e melhore a
confiabilidade de seus equipamentos. Como resultado da extensa cooperação entre a Tangsteel e a
Primetals Technologies, a qualidade dos produtos da Tangsteel estabelecerá um novo padrão na
indústria siderúrgica.”

A criação da nova joint venture representa a adoção bem sucedida de um novo conceito inovador na
República Popular da China, melhorando a competitividade da indústria siderúrgica.
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Cerimônia de assinatura do acordo de joint venture da Primetals Tangshan
Technology Services Ltd. (PTTS).

Este press release e uma foto estão disponíveis em www.primetals.com/press/

Contato para jornalistas:
Dr. Rainer Schulze: rainer.schulze@primetals.com
Tel: +49 9131 9886-417

Siga-nos no Twitter em: twitter.com/primetals
Primetals Technologies Limited, com sede em Londres, Reino Unido, é uma empresa líder mundial de engenharia, construção de plantas e
parceira do ciclo de vida para a indústria de metais. A empresa oferece um portfólio completo de tecnologia, produtos e serviços, que inclui o
sistema elétrico integrado, automação e soluções ambientais. Isso abrange todas as etapas da cadeia de produção de ferro gusa e aço, que se
estende desde as matérias-primas até o produto acabado - além das mais recentes soluções de laminação para o setor de Metais NãoFerrosos. A Primetals Technologies é uma joint venture da Mitsubishi Heavy Industries (MHI) e Siemens. A Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery
(MHMM), uma empresa consolidada do grupo MHI e com participações da Hitachi Ltd. e da IHI Corporation – detém uma participação de 51%
e a Siemens uma participação de 49% na empresa. A empresa emprega cerca de 7.000 funcionários em todo o mundo. Mais informações
estão disponíveis na Internet, em www.primetals.com.

A HBIS Tangsteel, com sede em Tangshan, República Popular da China, é um grande player na indústria do aço chinesa e a espinha dorsal
do Grupo HBIS. A HBIS Tangsteel tem uma capacidade de produção anual de 18 milhões de toneladas, distribuídas entre quatro categorias:
aços planos, vergalhões, arames & fio máquina e perfis. Os principais produtos são chapas automotivas de alta resistência, chapas finas
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laminadas a quente e a frio, aços galvanizados, chapas revestidas coloridas, chapas grossas e médias, tiras de aço inoxidável, vergalhões,
arames e perfis, totalizando 140 tipos, sendo que os aços planos correspondem a 60%. Os produtos são amplamente usados nas indústrias de
construção, automotiva, carvão, máquinas, energia, transporte, eletrodomésticos e outros setores em mercados na Europa, Américas, África,
Sudestes Asiático, etc, totalizando mais de 150 países e regiões. A HBIS Tangsteel emprega 33.000 pessoas em suas unidades dentro e fora
da indústria do aço. Mais informações estão disponíveis na Internet, em www.tangsteel.com/en/.
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