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Imprensa
Londres, 12 de agosto, 2021

Primetals Technologies e Fujian Dingsheng Steel
assinam contratos de serviços de manutenção

· Os serviços de manutenção para a Fujian Dingsheng abrangerão toda a planta Arvedi ESP
· Duração inicial do contrato é de três anos
· Serviços de alto nível atenderão linha de produção de alto nível

Em abril de 2021, a Fujian Dingsheng Steel Ltd. e a Primetals Technologies assinaram contratos para

serviços de manutenção da planta Arvedi ESP, abrangendo a máquina de lingotamento contínuo e

serviços de reparo dos rolos e do laminador. A Primetals Tangshan Technical Service Ltd. (PTTS) e a

Primetals Technologies China Ltd. (PTCN) fornecerão serviços de manutenção completos,

componentes e peças sobressalentes de alta qualidade e executarão reparos em suas oficinas

localizadas em Chang Xing e Tangshan. Além disso, as vantagens oferecidas pela Primetals

Technologies ao cliente incluem suporte operacional, monitoramento de condição, treinamentos e

assistência técnica.

Fundada em 2017 e localizada na província de Fujian, a Fujian Dingsheng Steel Ltd. assinou com a

Primetals Technologies um contrato para o fornecimento de uma linha Arvedi ESP e um forno elétrico a

arco EAF Quantum. A linha de produção na província de Fujian tem uma capacidade de produção

nominal de 2,4 milhões de toneladas por ano. Um eficiente ramp-up da produção é assegurado com o

uso do know-how de fabricação e manutenção exclusivo da Primetals Technologies, e contando com o

conhecimento especializado da Primetals Technologies na Áustria e Estados Unidos, a eficiência

operacional e a qualidade do produto aumentarão ainda mais durante o prazo inicial de três anos dos

contratos. Estes serviços completos baseados em tecnologia manterão a nova e sofisticada linha de

produção em perfeitas condições operacionais.

Criada em agosto de 2017 em Tangshan, Hebei, a PTTS é uma joint venture entre a Primetals

Technologies e a HBIS Tangsteel, fornecendo serviços de manutenção off-line, reforma de
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equipamentos e monitoramento de condição para máquinas de lingotamento contínuo do grupo HBIS e

outras empresas privadas. Empregando cerca de 500 colaboradores, a empresa usa know-how e

tecnologias de manutenção exclusivas de Primetals Technologies para melhorar a eficiência

operacional e a qualidade do produto de seus clientes.

Primetals Technologies e Fujian Dingsheng Steel assinam contratos de serviços de

manutenção para planta Arvedi ESP.

Este press release está disponível em www.primetals.com/press/

Contatos para jornalistas:
Feng Jie: jie.feng@primetalstangshan.com

Tel: +86 18031576539

Dr. Rainer Schulze: rainer.schulze@primetals.com

Tel: +49 9131 9886-417

Siga-nos no Twitter: twitter.com/primetals

http://www.primetals.com/press/
mailto:rainer.schulze@primetals.com
https://twitter.com/primetals
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A Primetals Technologies, Limited com sede em Londres, Reino Unido, é pioneira e líder mundial nas áreas de engenharia, construção de

plantas e prestação de serviços do ciclo de vida para a indústria de mateis. A empresa oferece um portfólio completo de tecnologia, produtos e

serviços que inclui soluções elétricas integradas, automação, digitalização e soluções ambientais. Isso abrange todas as etapas da cadeia de

produção de ferro gusa e aço – desde as matérias-primas até o produto acabado – e inclui as mais recentes soluções de laminação para o

setor de Metais Não-Ferrosos. A Primetals Technologies é uma joint venture da Mitsubishi Heavy Industries e parceiros, com cerca de 7.000

funcionários em todo o mundo. Para mais informações sobre a Primetals Technologies, visite nossa página na Internet www.primetals.com.

A HBIS Tangsteel, sediada em Tangshan, China, é uma siderúrgica de grande porte e constitui a espinha dorsal do Grupo HBIS. A HBIS

Tangsteel possui uma capacidade anual de 18 milhões de toneladas em quatro categorias de produtos: aços planos, barras, arames & fio

máquina e perfis. Os principais produtos incluem aço automotivo de alta resistência, chapas finas laminadas a quente e a frio, chapas com

revestimento colorido, chapas grossas e médias, tiras de aço inoxidável, barras, arames e perfis, totalizando 140 tipos de produtos, sendo que

os aços planos respondem por 60% da produção. Seus produtos são amplamente utilizados nas indústrias de construção, automotiva, carvão,

máquinas, eletricidade, transporte, eletrodomésticos e outros segmentos na Europa, América, África, Sudeste Asiático e outras regiões,

totalizando mais de 150 países. A HBIS Tangsteel tem cerca de 33.000 empregados no negócio de aço e em outros segmentos. Veja mais

informações em www.tangsteel.com/en/.

http://www.primetals.com/
http://www.tangsteel.com/en/

